
Drug-Related Problems: 

 $76.6 Billion Headache

 $177.4 Billion Migraine

 America's 'Silent Disease' 
mengklem 218,000 setiap tahun

DRUG RELATD PROBLEM (DRP) ATAU

MEDICATION RELATED PROBLEM (MRP):

The Silent Epidemic



• DRP: didefinisIkan sebagai peristiwa atau keadaan yang 

sesungguhnya terjadi atau berpotensi mempengaruhi 

outcome kesehatan 

• DRP: bisa menyebabkan farmakoterapi tidak efektif,  

menyebabkan drug related morbidity dan mortalitas

• Sebagian besar DRP bisa dihindari dan komunitas 

farmasi harus secara aktif berperan mencegah dan 

mencari solusi DRP 

• DRP seperti ketidaktepatan peresepan, terjadi interaksi 

obat-obat (secara klinis) ketidakpatuhan, dan ADRS bisa 

saja terjadi 

 Hanya 8.6% of DRPs yang dilaporkan berkaitan  dengan  

obat-obat OTC, tertinggi adalah obat-obat yang 

diresepkan 

Andrea Hämmerlein, Nina Griese, Martin Schulz (2007)



 Obat diresepkan:  untuk memperbaiki kualitas hidup pasien 

dengan mengobati penyakit, mengurangi atau 

mengeliminasi simptom penyakit, menghentikan atau 

memperlambat proses penyakit, atau mencegah penyakit 

atau simptom sejak awal kejadiannya (Hepler and Strand, 

1990).

 Obat adalah pedang bermata dua, yang bisa memotong dari 

dua sisi. Obat dengan dosis yang sama jika diberikan kepada 

2 orang dua hal bisa terjadi. 

• Untuk orang pertama; mungkin mengobati 

• Untuk orang kedua mungkin membahayakan

The Silent Epidemic





Prescription and Nonprescription or Over-the-Counter 

(OTC) Medicine

What’s the Difference?

Prescription
Prescribed by a 

Helath Care 

Professional

Should only be 

taken by patient

prescribed for

OTC
Self prescribed-

you decide what 

You need

Should be 

Reviewed by 

your Health 

Care Team

Can cause drug

Interaction



• Beberapa literatur klinis, misuse medication

menyebabkan problema kesehatann yang serius, 

disabilitas, dan kematian

• The Silent Epidemic bisa terjadi dalam berbagai 

situasi: 

Salah meresepkan untuk kondisi medis 

pasien tertentu atau pada umur tertentu

Atau obat benar tetapi dosis salah

Dua obat atau lebih berinteraksi dan 

membahayakan, atau efek samping yang 

tidak diinginkan. 

The Silent Epidemic



 Ada 8 kategori DRP/MRP (Table 1) yang bisa 

mempengaruhi:

• fisik dan mental sehingga membuat pasien 

merasa lebih tidak nyaman, merasa kehilangan 

fungsional, semakin bingung, atau kurang  

kemampuan untuk merawat diri sendiri.

• MRP lebih sering terjadi pada pasien lansia dan 

umumnya lebih parah.

The Silent Epidemic



TABLE 1: Kategori MRP

UNTREATED INDICATION: Pasien mempunyai masalah 

medis dan membutuhkan terapi obat tetapi tidak menerima 

obat untuk indikasi itu

IMPROPER DRUG SELECTION: Pasien mempunyai msalah 
medis dan memerlukan terapi obat tetapi menerima atau 
mengambil obat yang salah 

SUBTHERAPEUTIC DOSAGE: Pasien memilki masalah 
medis, ditritmen dengan obat yang benar tetapi dosis tidak 
mencukupi 

FAILURE TO RECEIVE DRUGS: Pasien memiliki masalah 
medis tetapi tidak memperoleh obat (karena alasan 
farmaseutis, psikologis, sosiologis, atau ekonomi)



OVERDOSAGE: Pasien mempunyai masala medis ditritmen 

dengan obat yang benar tetapi terlalu banyak 

INVERSE DRUG REACTION: Pasien mempunyai masalah 

medis tetapi mengakibatkan efek buruk yang tidak 

diinginkan 

DRUG INTERACTION: Pasien mempunyai masalah medis 

tetapi menghasilkan interaksi obat-obat, obat-makanan, atau 

interaksi obat-laboratorium

DRUG USE WITHOUT INDICATION: Pasien menggunakan 

tanpa alasan medis yang jelas



Adverse Drug Reactions: Salah satu Penyebab 

Anak-anak terpaksa di rawat di RS

 Hati-hati menggunakan obat batuk atau flu untuk anak-anak 

yang dijual bebas. 

 Efek sampingnya terbukti menjadi masalah serius 

dan dapat membawa petaka buat mereka

• Di AS akibat OTC flu dan obat batuk 7.000 anak             <

12 thn masuk IGD RS

• Menurut laporan Centers for Disease Control (CDC), sbag 

besar terpaksa dirawat karena OD

According to the WHO in 1972: an adverse drug reaction

(ADR): Respons yang membahayakan terhadap obat  dan 

tidak diinginkan,  dan terjadi pada dosis yang secara normal 

digunakan untuk profilaksis,diagnosis, atau terapi penyakit, 

atau untuk modifikasi fungsi fisiologis tubuh 



• Hasil penelitian: anak-anak di bawah 11 tahun, sekitar 

64% kasus efek buruk dari obat batuk dan flu terjadi 

pada usia 2-5 tahun. 

• Dua pertiga dari kasus yang sering terjadi adalah 

penggunaan obat-obat tanpa pengawasan orang tua.

• Sekitar 26% anak menunjukkan gejala-gejala efek 

samping: mengantuk,reaksi alergik atau efek sakit 

lainnya setelah orang tua memberikan obat sesuai dosis 

yang direkomendasikan.

Laporan yangdimuat jurnal Pediatrics: produsen juga diminta 

lebih baik lagi dalam pembuatan kemasan, guna melindungi 

dan mencegah penyalahgunaan obat oleh anak-anak.



 Orang Indonensia berobat di luar negeri, khawatir tak diberi 

antbiotika

 Orang luar negeri berobat di Indonesia, sering khawatir setiap 

sakit diberi antibiotika 

 Penggunaan AB irasional/berlebihan tampak semakin tinggi (dulu 

juga dialami negara maju seperti AS)

 Penelitian US National Ambulatory Medical Care Survey (1989) 

85% setiap anak/tahun mendapat AB

 Penelitian lain: 47,9% resep anak untuk anak 0-4 thn terdap AB (di 

bbrp RS di Sumut hasil  penelitian MHS farmasi USU, tidak jauh 

berbeda) resistensi semakin tinggi dan meluas serta biaya tinggi 

(harga AB bagian terbesar dari biaya pengobatan)

 Bila anak sakit 9 kali/thn 9 x 7 hari = 64 hari anak 

mendapatkan AB, bisa menyebabkab gangguan GIT, ginjal, hati, 

sum-sum tulang, gangguan darah; yang lain alergi (ruam, gatal 

sampai berat: bibir atau kelopka mata bengkak, sesak, anafilaksi 

(berbahaya)



 Penggunaan AB irasional/berlebihan: membunuh 
bakteri yang berguna sehingga digantikan oleh 
bakteri patogen  superinfeksi, bakteri yang 
tidak mati akan mengalami mutasi  resistensi 
(disebut superbugs); harus diberi AB yang lebih 
poten. Jika ini terus berlanjut, bakteri mutasi 
semakin banyak dan tak bisa dibasmi AB 
angka kematian akan naik. Perlu dicari AB baru 
(pengobatan lebih mahal)



• minta tolong diberi obat pilek 
• minta tolong diberi batuk,
• Dan bat buat demamnya,
• Da juga untuk obat buat pusingnya,
• dll dll dll 

Ketika Orang tua datang ke dokter anak, selalu kita 
dengar:

Dok, anak saya  flu :

Mengapa perlu dipahami dan penting rasional 
penggunaan obat?



• Terbayangkah berapa banyak obat yang dicekokin kepada 
si kecil tanpa tahu apa efek samping obat-obat itu, tanpa 
tahu bagaimana satu sama lain obat-obat itu berinteraksi?

• Ini  namanya polifarmasi

• Kalau kita yang flu, bagaimana? kita diamkan saja? ..tidak,  
kita tahu obatnya adalah obat  flu:

 Istirahat dan minum teh manis hangat?

 Apa kita sadar organ vital anak kita belum sekuat 
kita untuk menerima sekian banyak efek paparan 
polifarmasi? 

 Pernahkah kita mencoba buka medicastore dll dll 
untuk mencari tahu tentang obat dan efek 
sampingnya, atau minta penjelasan panjang lebar 
dari dokter dan ahli farmasi tentang obat tersebut??



Mengapa obat harus digunakan dengan benar?

• Karena obat menyebabkan efek samping serius dan fatal 

jika tidak digunakan secara benar

• Penggunaan obat yang salah dapat menyebabkan masalah 

kesehatan pada masyarakat

Masalah obat antara lain:

• Polifarmasi

• Efek samping obat

• Interaksi obat

• Toksisitas obat

• Antibiotik

• Kontraindikasi dengan penyakit

• Duplikasi obat



Bagaimana sebenarnya penggunaan obat yang 

rasional (rational use of drugs)??

• Penggunaan obat yang aman, efektif, sesuai dan ekonomis

• obat yang diberikan harus tepat al:

 pasien

 Penyakit

 Diagnosis

 lama pemberian

 cara pemberian

 waktu pemberian



Penggunaan obat pada anak

• Lebih rumit dan kompleks

• INGAT anak bukan dewasa mini (anak mengalami proses 

tumbuh dan kembang)

• Ada perbedaan farmakokinetik dan farmakodinamik obat

• 80% obat yang beredar dipasaran tidak direkomendasikan 

penggunaannya pada anak 

Apa saja kemungkinan efek samping obat pada anak??

• Meningkatnya angka kesakitan dan kematian
• Lebih lama perawatan di RS
• Biaya lebih besar
• Efek samping timbul setelah waktu yang lama
• Dan lain-lain



Contoh Efek Samping Obat pada anak

Theoplyllin - obat asma 

• Hati-hati pada pasien kejang, hipertensi dan gangguan 

jantung (karena sifat inhibitor Fosfodiesterase). ESO: 

kejang otot, detak jantung lebih cepat, nubgkin kejang

 Ibuprofen: tidak boleh diberikan bersama aspirin atau 

antiinflamasi lain

• Ibuprofen: tidak boleh diberikan bersama aspirin atau 

antiinflamasi lain, hati-hati dengan pasien gangguan fungsi 

ginjal, hati, dehidrasi. 

• Sebagai obat penurun demam, jangan diberikan pada anak 

< 6 bulan.



Kortikosteroid: dianggap obat dewa dengan banyak indikasi. 

• ESO: muka bundar, edema, hipertensi, osteoporosis, 

hambatan pertumbuhan pada anak

 Luminal: anti kejang. 

• ESO: depresi pernafasan, hipotensi, lemas, 

mengantuk, ketergantungan, hiperbiliburin

Nifural: obat ini tidak digunakan lagi di luar negeri. 

•ESO: gangguan cerebral, lidah, urin, feses berwarna 

hijau, nyeri perut dan diare



• Abad 21 menjadi dekade obat untuk anak

• Pengetahuan dan informasi adalah kunci untuk 

penggunaan obat yang aman untuk anak

• Better medicines for children

Kesimpulan 



Beberapa pertanyaan dan keluhan masyarakat

BENARKAH OBAT RACIKAN LEBIH AMPUH ?

 dialog terkait obat racikan:

• anakku setiap ke dokter anak mesti diberi puyer, katanya obat racikan, 

padahal setiap minum puyer anakku muntah-muntah, obatnya gak 

masuk babar blas (muntah). Akhirnya tak belikan sirup penurun panas, 

waras-waras dewe

• “… koncoku ngasih rekomendasi agar berobat ke dokter B. Katanya sih 

resep obat racikan dari beliau ampuh. Halah… ampuh opo, udah 

obatnya gede, mahal, tiga kali berobat gak sembuh, … trus pindah 

berobat, dikasih 3 jenis obat, murah, waras

• “… anakku yang nomer dua berbeda dengan kakaknya, dia kalo sakit 

gak mau minum sirup, baru lihat botolnya aja udah huek. Saya bilang ke 

dokternya, trus sama dokternya dikasih puyer. Enak, begitu sembuh, 

obatnya saya hentikan, ntar kalo sakit lagi, sisa obat yang dulu itu saya 

minumkan, sembuh tuh

• “… mas, lha iya …wong hanya puyer sak iprit *sedikit-red* muahalnya 

ampun deh …apa gak ada tho obat yang murah meriah tapi manjur ?…”.



• saya kalo ngeliat si kecil ngenes deh, abisnya sudah 1 tahun dia 

minum obat racikan untuk flek paru. Waktu kontrol dan rontgen 

ulang, kata dokter masih ada penyakitnya, disuruh nambah 

pengobatan 6 bulan lagi. Dia tuh kalo kena hujan pasti batuknya 

kambuh. Duhhhh, udah muahal, minum obat setiap pagi bangun 

tidur, kadang dimuntahkan … kasihan deh lihat mimik wajahnya 

seperti stres saat dibangunkan pagi-pagi untuk minum obat … trus 

sampai kapan dia minum obat ?…”. 

• “… anakku yang sekolah TK tempo hari sakit, panas trus kalo nelan 

katanya sakit. Oleh dokter diberi obat puyer racikan. Saya lihat 

isinya kalo gak salah eritromisin 200 mg, asetaminofen 250 mg, 

luminal 15 mg, sama singkatan-singkatan sing gak jelas, abis 

tulisannya jelek banget. Emangnya gak ada yang sirup ya ?…”. “…

Entah mengapa anggapan bahwa obat racikan lebih 

ampuh masih melekat di benak masyarakat kita. 

Ibarat gayung bersambut, para pasien merasa 

mendapat obat istimewa ketika dokter menulis resep 

sembari berujar:” …saya beri obat racikan ya 



Sungguh, bukan pekerjaan mudah untuk menerapkan 

pemberian obat rasional. Tantangan makin berat 

manakala dokter lebih suka memberikan obat 

beragam (polifarmasi) tanpa indikasi yang jelas dan di 

sisi lain masyarakat menganggap bahwa obat racikan

adalah obat yang manjur 



• Depkes RI melalui Direktorat Jenderal Pelayanan 

Medik (1992) telah memberikan batasan 

sederhana terkait penggunaan Obat Rasional, yakni 

Tepat Indikasi, Tepat penderita, Tepat dosis regimen 

dan waspada terhadap efek samping obat 

• Sedangkan WHO (1984), menetapkan batasan 

penggunaan obat rasional sebagai berikut 

 Pemberian resep yang tepat
 Penggunaan dosis yang tepat
 Lama pemberian obat yang tepat
 Interval pemberian obat yang tepat
 Kualitas obat yang tepat
 Efikasi sudah harus terbukti
 Aman pada pemberiannya
 Tersedia bila diperlukan
 Terjangkau oleh penderita *tidak mahal-red*



Menilik batasan di atas, maka pemberian obat di 
luar batasan tersebut bisa dikatakan sebagai pola 
penggunaan obat yang tidak rasional 

• Kendati pedoman ini sudah berlangsung belasan 
tahun dan para ahli berulang kali mengingatkan 
agar menerapkan penggunaan obat rasional, toh 
pada kenyataan sehari-hari penggunaan beragam 
obat (polifarmasi) dalam bentuk racikan yang 
dijadikan 1 capsul atau puyer masih marak

• Dalam Majalah Kesehatan Keluarga, Dokter Kita
edisi 06 tahun III-Juni 2008, Prof. DR. Dr. Rianto 
Setiabudi, Sp.FK menyebutkan bahwa pemberian 
resep obat racikan (puyer) di luar negeri hanya 1%. 
Bagaimana di Indonesia ? … hmmm. 



 Argumen tentang pro-kontra terkait obat racikan 
di negeri ini masih berlangsung hingga kini. 
Terlepas dari apapun alasan yang dikemukakan 
para praktisi kesehatan, cuplikan dialog yang 
diomongkan penerima resep obat racikan di atas 
patut dijadikan renungan 

MENGUAK FAKTA

Tak bisa dipungkiri bahwa pemberian resep racikan 
berwujud puyer malah melambungkan harga obat yang 
harus dibayar pasien. Lha gimana, wong setiap bungkus 
puyer dan setiap tumbukan dibebani biaya yang harus 
dibayar pasien. *ada fee untuk dokternya gak sih…hehehe, 
guyon 



• Kini, dengan makin lengkapnya obat bermerek dalam 
berbagai kemasan, sulit menerima alasan bahwa obat 
racikan lebih bisa disesuaikan dengan berat badan, 
mengingat dosis terapi setiap obat memiliki range dosis 
minimal dan dosis maksimal sesuai jenis dan berat 
ringannya penyakit. 

• Apa obat jadi tidak bisa disesuaikan ? 

• Rasanya para pasien tidak sulit memecah obat menjadi 
beberapa bagian sesuai dosis yang dianjurkan dokter
(ikuti aturan umum, splitting tablet hanya dibelah 2 atau 4)

• Ini mungkin lebih mudah dan aman ketimbang 
menjadikan beberapa obat menjadi satu yang tidak bisa 
dijamin keamanannya dalam proses pembuatannya 
menjadi satu kapsul atau satu bungkus puyer.



• Coba kita bandingkan jika seseorang misalnya 
dianjurkan minum 1/2 tablet parasetamol (250 
mg) lalu dia meleburnya dalam sendok air untuk 
diminum dalam sekali pakai dengan parasetamol 
250 mg dalam bungkusan puyer atau dirubah 
bentuk menjadi kapsul demi label racikan. Adakah 
bedanya ? Tentu ada, yakni pasien harus 
manambah biaya numbuk parasetamol dan biaya 
membungkus puyer.

• Lalu pertanyaannya, mengapa sebagian dokter 
masih suka memberikan obat racikan (beragam 
obat dalam 1 capsul atau 1 bungkus puyer) dan 
sebagian pasien masih mendewakan obat racikan ?



• Terbersit dalam benak, seuntai kalimat di salah 
satu halaman pembuka buku Pedoman 
Penggunaan Antibiotika Nasional yang 
berbunyi: ” SAYA AKAN SENANTIASA 
MENGUTAMAKAN KESEHATAN 
PENDERITA “. Setidaknya kalimat ini menjadi 
pengingat bagi para praktiksi dan kita semua 
bahwa pengobatan itu buka kepentingan kita 
tetapi adalah kepentingan pasien


