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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, 

peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif) penyembuhan 

penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan 

secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya 

kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas kesehatan di 

Indonesia termasuk Rumah Sakit. Rumah Sakit yang merupakan salah satu dari 

sarana kesehatan, merupakan rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan 

bagi pasien (Menkes RI, 2004). 

Rumah Sakit harus mempunyai organisasi atau unit untuk mengatur dan 

mengelola  segala hal yang berkaitan dengan obat. Sehingga, dibentuklah Instalasi 

Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dan Tim Farmasi dan Terapi (TFT). Berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2014, Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit merupakan salah satu bagian Rumah Sakit yang berada di bawah 

pengawasan dan koordinasi wakil direktur penunjang medik. Pengorganisasian 

instalasi farmasi harus mencakup penyelenggaraan pengelolaan sediaan farmasi, 

alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik dan 

manajemen mutu. Adapun organisasi lainnya yaitu Tim Farmasi dan Terapi. Tim 

Farmasi dan Terapi (TFT) adalah organisasi yang bekerja dalam memberikan 

rekomendasi tentang kebijakan penggunaan obat kepada pimpinan Rumah Sakit. 

Anggota TFT yaitu dokter yang mewakili semua spesialisasi yang ada di Rumah 

Sakit, Apoteker Instalasi Farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya apabila 

diperlukan.Salah satu tugas TFT yaitu mengembangkan dan merevisi 

Formularium Rumah Sakit (Menkes RI, 2014). 

Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disepakati beserta 

informasinya yang harus diterapkan di Rumah Sakit. Formularium Rumah Sakit 

disusun oleh Panitia Farmasi dan Terapi (PFT)/Komite Farmasi dan Terapi 

(KFT)/Tim Farmasi dan Terapi (TFT) Rumah Sakit berdasarkan DOEN dan 
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disempurnakan dengan mempertimbangkan obat lain yang terbukti secara ilmiah 

dibutuhkan untuk pelayanan di Rumah Sakit tersebut. Penyusunan Formularium 

Rumah Sakit juga mengacu pada pedoman pengobatan yang berlaku (Menkes RI, 

2013). Di dalam Rumah Sakit, dokter harus menjalankan tugasnya yaitu 

menuliskan resep obat berdasarkan daftar Formularium Rumah Sakit, 

sebagaimana yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang kewajiban menuliskan resep 

menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (Menkes 

RI, 2010). Tujuan dibuatnya Formularium Rumah Sakit yaitu untuk meningkatkan 

pelayanan obat kepada pasien agar lebih efektif dan efisien. Setiap Rumah Sakit 

sebaiknya memiliki Formularium Rumah Sakit. Salah satu Rumah Sakit di Kota 

Malang, yaitu Rumah Sakit dr.Soepraoen sudah memiliki Formularium Rumah 

Sakit. 

Rumah Sakit dr. Soepraoen merupakan salah satu Rumah Sakit negeri yang 

berada di Malang. Sebagaimana yang tertera pada tanggal 27 Desember 2013, 

Rumah Sakit dr. Soepraoen mendapatkan ijin operasional Rumah Sakit dengan 

Nomor : p2t/4/3.23/XII/211. Rumah Sakit dr. Soepraoen memiliki fasilitas 

pelayanan antara lain instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, instalasi gawat 

darurat, instalasi farmasi, radiologi, laboratorium, ruang anak, kamar bersalin, dan 

kamar bedah. Pada instalasi rawat jalan, banyak ditemukan pasien hipertensi. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013, 

prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada umur 

≥18 tahun sebesar 25,8 persen. Prevalensi tertinggi ditemukan di Bangka Belitung 

(30,9%), diikuti Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan Timur (29,6%) dan 

Jawa Barat (29,4%). Prevalensi responden yang mempunyai tekanan darah normal 

tetapi sedang minum obat hipertensi sebesar 0,7 persen. Jadi, prevalensi hipertensi 

di Indonesia sebesar 26,5 persen (Depkes RI, 2013). 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular. Hipertensi dikenal 

secara luas sebagai penyakit kardiovaskuler. Kriteria hipertensi yang banyak 

dijumpai pada masyarakat Indonesia yaitu hipertensi primer mencakup 90%, 

sisanya 10% termasuk dalam kriteria hipertensi sekunder. Banyak faktor yang 

mempengaruhi hipertensi, seperti faktor genetik, umur, lingkungan, jenis kelamin, 
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merokok, alkohol, obesitas, dan lain-lain. Tujuan utama terapi hipertensi adalah 

untuk menurunkan angka mordibitas dan mortalitas kardiovaskuler. Strategi 

pengobatan dilakukan dengan terapi farmakologis dan terapi non 

farmakologis(Syarif dkk., 2009). Pada terapi farmakologis penyakit hipertensi, 

terdapat 4 kelompok obat lini pertama (first line drug) yang lazim digunakan 

untuk pengobatan awal hipertensi, yaitu : diuretik tiazid, angiotensin-converting 

enzyme inhibitor (ACE-inhibitor), angiotensin II receptor blocker , dan calcium 

Channel Blockers (CCB) (James dkk., 2014). 

Salah satu keberhasilan terapi hipertensi didukung dengan ketepatan 

peresepan dokter terhadap penyakit hipertensi yang diderita pasien dan ketelitian 

apoteker dalam menganalisis resep yang diterima. Dengan adanya sistem 

Formularium Rumah Sakit, juga diharapkan dapat membantu keberhasilan terapi 

hipertensi maupun penyakit lain. Namun, berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, terdapat 96,6% peresepan obat Antihipertensi yang tidak sesuai dengan 

Formularium Rumah Sakit di RSU Kabupaten K dan sebesar 82,3% di RSU 

Kabupaten B (Supardi dkk., 2005). Dari kejadian tersebut, ingin dilakukan 

penelitian tentang kesesuaian peresepan obat Antihipertensi terhadap 

Formularium Rumah Sakit dr. Soepraoen. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode non eksperimental. Peresepan 

pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2014 diseleksi untuk 

mendapatkan sampel yaitu resep Antihipertensi. Setelah mendapatkan sampel, 

selanjutnya sampel dibandingkan dengan daftar Formularium Rumah Sakit. 

Sampel yang sesuai dan tidak sesuai dengan Formularium Rumah Sakit akan 

dihitung persentasenya pada tiap golongan dan tiap bulan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana kesesuaian peresepan obat 

Antihipertensi terhadap Formularium Rumah Sakit dr. Soepraoen”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memberikan gambaran 

tentang kesesuaian peresepan obat antihipertensi terhadap Formularium Rumah 

Sakit dr. Soepraoen. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Penelitian ini khususnya bertujuan untuk mengetahui kesesuaian 

peresepan obat antihipertensi terhadap Formularium Rumah Sakit dr. Soepraoen, 

yang meliputi aspek: 

(1) Prosentase kesesuaian peresepan obat antihipertensi terhadap Formularium 

Rumah Sakit. 

(2) Prosentase ketidak sesuaian peresepan obat antihipertesi terhadap 

Formularium Rumah Sakit. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat, antara lain : 

(1) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan pada Rumah Sakit dr. 

Soepraoen untuk meningkatkan kualitas peresepan serta menerapkan 

peresepan pada Formularium Rumah Sakit. 

(2) Sebagai media pembelajaran dalam berproses ilmiah serta menambah 

wawasan tentang peran Apoteker di Rumah Sakit. 

 


