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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Drug related problems (DRPs) adalah kejadian yang tidak diharapkan 

dari pengalaman pasien yang disebabkan dari terapi pengobatan sehingga 

potensial mengganggu keberhasilan penyembuhan. Terjadinya permasalahan 

pada terapi  pengobatan yang diberikan kepada pasien akan mempengaruhi 

penyembuhan. Kategori DRPs yaitu adanya indikasi medis namun tidak 

mendapatkan terapi, obat tanpa indikasi, pemilihan obat bukan paling efektif 

untuk pasien, pasien mendapat dosis terlalu rendah dan terlalu tinggi, adanya 

interaksi obat dan pasien tidak patuh dalam pengobatan (Cippole dkk.,1998). 

Pemberian obat yang tidak tepat untuk pasien, akan memberikan efek negatif 

untuk pasien baik dalam segi kesehatan ataupun ekonomi. Pasien yang 

mendapatkan dosis yang terlalu tinggi akan menimbulkan efek toksik dan 

padat membahayakan pasien. Pemberian dosis terlau rendah mengakibatkan 

efek terapi yang diinginkan tidak tercapai. Akibat interaksi obat akan 

meningkatkan efek toksik, tidak tercapainya terapi pengobatan yang 

diharapkan dan timbulnya efek samping (Setiati dkk.,2006). 

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) merupakan masalah 

kesehatan di dunia saat ini, terutama pada daerah tropis dan sub-tropis. 

Menurut WHO DBD merupakan  penyakit demam akut yang dapat 

menyebabkan kematian yang disebabkan oleh virus dengue. Di India setiap 
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tahunnya penderita demam dengue mengalami peningkatan 50-100 juta 

penderita dengue dan 500.000 penderita demam berdarah dengue harus 

dirawat di rumah sakit. Sebagian besar penderita adalah anak berumur ≤ 15 

tahun dilaporkan oleh WHO di seluruh dunia (Soedarto, 2002). Indonesia 

termasuk dalam kategori A yang masuk dalam zona ekuator dan tropical 

moonson dimana Aedes aegypti yang merupakan vektor dari virus dengue 

tersebar luas baik di pedesaan maupun perkotaan sehingga epidemiologi 

dengue menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama. 

Berdasarkan data Kemenkes RI (2016) kasus DBD di Indonesia  jumlah 

penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 129.650 kasus dengan jumlah 

kematian sebanyak 1.071 orang (IR/angka kesakitan= 50,75 per 100.000 

penduduk dan angka kematian= 0,83%). Dibanding dengan tahun 2014 

dengan kasus sebesar 100.347 serta IR 39,80, terjadi penngkatan kasus pada 

tahun 2015 (Kemenkes RI, 2016). 

Menurut penelitian yang dilakukan Yasin (2009) menunjukkan bahwa 

jenis DRPs yang paling banyak terjadi adalah obat tanpa indikasi terjadi pada 

22 pasien dari total 65 pasien anak yang terdiagnosa DBD, DRPs yang lain 

berturut-turut adalah dosis kurang sebanyak 14 pasien, dosis lebih sebanyak 

10 pasien, pemilihan obat tidak tepat sebanyak 4 pasien dan indikasi butuh 

obat sebanyak 2 pasien (Yasin dkk,. 2009). Penanganan pasien DBD 

menghabiskan waktu yang lama dan biaya kerugian yang relatif besar. Dari 

penelitian sebelumnya diperoleh bahwa rata-rata lama rawat inap pasien DBD 

di RSUP Persahabatan Jakarta Timur adalah 5 hari, dari rentang waktu lama 

perawatan terpendek 2 hari dan perawatan terlama adalah 10 hari (Perwira, 
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2011). Terjadinya DRPs pada pengobatan DBD dapat mempengaruhi lama 

rawat inap dan mengalami peningkatan biaya pengobatan (Yasin, 2009). 

Pada kasus DBD pasien anak lebih membutuhkan pemantauan ketat 

terhadap terapi pengobatan. Maka dari itu perlu adanya sebuah penelitian 

mengenai DRPs yang terjadi pada pasien anak. Sebagian besar penderita yang 

terkena DBD yaitu anak berumur ≤ 15 tahun dilaporkan oleh WHO di seluruh 

dunia (Soedarto, 2002). Dalam menunjang keberhasilan terapi pada pasien 

DBD maka perlu dilakukan penelitian tentang hubungan drug related 

problems (DRPs) dengan lama rawat inap pasien demam berdarah dengue 

(DBD) di instalasi rawat inap bagian anak Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang periode 2016. Dengan alasan belum adanya data tentang kejadian 

DRPs pasien DBD pada rumah sakit tersebut, sehingga penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evalusai dalam rangka 

meningkatkan mutu pelayanan pengobatan terhadap pasien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara DRPs dengan lama rawat inap pada 

pasien DBD di instalasi rawat inap bagian anak RS Islam Sultan Agung 

Semarang periode 2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara DRPs dengan lama rawat inap pasien 

DBD di instalasi rawat inap bagian anak RS Islam Sultan Agung 

Semarang periode 2016 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengetahui banyaknya kejadian DRPs meliputi obat tanpa 

indikasi, indikasi tanpa obat, pemilihan obat tidak tepat, 

Adverse Drug Reaction (ADR), overdose, underdose, 

interaksi obat, kepatuhan pasien. 

1.3.2.1  Mengetahui lama rawat inap pasein dengan DRPs dan tanpa 

DRPs. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pendukung bagi 

peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian tentang 

hubungan DRPs dengan lama rawat inap pasien DBD di instalasi 

rawat inap bagian anak RS Islam Sulatan Agung. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

evaluasi bagi RS Islam sultan Agung Semarang dalam melakukan 

pelayanan pengobatan pada pasien anak rawat inap penderita DBD, 

sehingga dapat meningkatkan keamanan terapi dalam rangka meningk  

atkan mutu pelayanan dan kualitas hidup pasien. 

 


