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BAB 1 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Apoteker saat ini menyadari bahwa apotek telah berkembang selama bertahun-

tahun sehingga tidak hanya mencakup penyiapan, peracikan, dan penyerahan obat 

kepada pasien, tetapi juga interaksi dengan pasien dan penyediaan asuhan 

kefarmasian. Meskipun pada tahun 1922 sampai 1969, apoteker dilarang 

mendiskusikan terapi dengan pasien, perubahan baru-baru ini pada standar dan 

perundang-undangan telah menyebabkan munculnya ketentuan tentang informasi 

sebagai sebuah tanggung jawab (De young, 1996). Pharmacist Practice Activity 

Classification (PPAC) yang disusun pada tahun 1998 oleh American

Pharmaceutica Association menguraikan kegiataan apoteker, yang mencangkup 

berbagai tugas yang melibatkan interaksi pasien, seperti mewawancarai pasien, 

mendapatkan informasi dari pasien, mendidik pasien, menyediakan informasi baik 

tertulis atau tidak tertulis, berdiskusi, mendemonstrasikan sesuatu, berhadapan 

langsung dengan pasien, dan melaksanakan konseling pasien ( Rantucci, 2009). 

Pelayanan kefarmasian saat ini bergeser orientasinya drug oriented menjadi 

patient oriented berazaskan kepada pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care). 

Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker pengelola apotek 

dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat 

berinteraksi langsung dengan pasien (Muchid, 2008). 

Apoteker yang memberikan pelayanan kefarmasian harus lebih 

mempertimbangkan sakit pasien dibandingkan kondisi penyakit yang 

didefinisikan secara medis. Persepsi pasien tentang sakit, dalam hal ini dapat 

memengaruhi sikap dan perilaku pasien dalam mengunakan obat (Rantucci, 

2009). Faktor prilaku dapat mempengaruhi ketaatan, yang mana digolongkan 

sebagai gangguan perilaku. Oleh karena itu, teori perilaku (behavioral learning 

theories) telah diusulkan untuk membantu menemukan cara untuk menjelaskan 

dan mengubah kepatuhan (Fisher R, 1992).  

Kepatuhan  pasien sangat diperlukan  untuk mencapai keberhasilan  terutama 

pada terapi penyakit  tidak menular misalnya diabetes, adanya ketidakpatuhan 
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pasien pada terapi penyakit dapat memberikan efek negatif (Asti, 2006). 

Prosentasi di Indonesia jumlah  penderita diabetes melitus minimal 2,5 juta pada 

tahun 1994, tahun 2000 menjadi empat juta dan pada tahun 2010 diperkirakan 

minimal terdapat lima juta penderita (Murniningdiyah, 2009).

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit menahun peningkatan yang 

ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi nilai normal. Apabila dibiarkan 

tidak terkendali, diabetes mellitus dapat menimbulkan komplikasi yang berakibat 

fatal. Misalnya penyakit jantung koroner, katarak, retinopati, neuropati (gagal 

ginjal), nefropati, ateroma prematur (Neal, 2006). Adanya peningkatan prevalensi 

penyakit diabetes karena terjadinya perubahan gaya hidup, kenaikan jumlah kalori 

yang dimakan, kurangnya aktifitas dan meningkatnya jumlah populasi manusia 

usia lanjut. Tingginya angka morbiditas dan mortalitas yang dihubungkan dengan 

komplikasi DM juga menyebabkan DM menjadi beban bagi pasien dan sosial.  

Memprediksi kenaikan pasien diabetes Indonesia dari 8,4 juta pada 2000 menjadi 

sekitar 21,3 juta pada 2030 (Hartawa, 2009). Berdasarkan data International

Diabetes Federation (IDF) 2002, Indonesia merupakan negara ke 4 terbesar untuk 

prevalensi DM dengan sedikitnya 13 juta penduduk Indonesia mengidap diabetes 

melitus (Tjokroprawiro A, 2008).  

Dalam hal ini apoteker sebagai salah satu profesi kesehatan sudah 

seharusnya berperan dari aspek pelayanan kefarmasiannya dalam rangka 

menerapkan “Pharmaceutical Care” sebagaimana mestinya (Sujudi, 2005). Selain 

itu, adanya tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi 

mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama drug oriented ke 

paradigma baru patient oriented dengan filosofi Pharmaceutical Care (pelayanan 

kefarmasian). Praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu 

dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah 

yang berhubungan dengan kesehatan (Muchid, 2007). Hal tersebut, merupakan 

tanggung jawab profesi dari apoteker dalam mengoptimalkan terapi, yang 

disebabkan ketidakpatuhan (non compliance) dan ketidaksepahaman (non

corcondance) dalam menjalankan terapi (Yusmainita, 2010). Hal ini disebabkan 

kurangnya kepatuhann dan pemahaman pasien tentang obat dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penggunaan obat untuk terapi, maka sangat di perlukan 
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pelayanan informasi obat untuk pasien dan keluarga melalui konseling. Supaya 

pasien mempunyai pengetahuan yang cukup tentang obatnya akan menunjukkan 

peningkatan ketaatan pada regimen obat sehingga hasil terapi meningkat. Oleh 

karena itu, apoteker mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi 

yang tepat tentang terapi obat pada pasien dengan konseling. 

Dalam filosofi praktik pelayanan kefarmasian, apoteker bertanggung 

jawab langsung pada pasien yang dilayani (Hepler C, 1990). Dari pandangan 

berpusat pada pasien, konseling memperbaiki pelayanan untuk pasien. Sedangkan 

dari sudut pandang apoteker, konseling pasien sangat diperlukan untuk 

melengkapi penyediaan layanan farmasi yang kompetitif dan professional.

Terbukti bahwa pasien dan apoteker adalah kunci untuk melaksanakan peran 

apoteker saat ini (Rantucci, 2009). 

Apoteker dapat memberikan dampak signifikan pada keadaan ini melalui 

konseling pasiens. Menurut laporan DHHS “Regimen pengobatan: penyebab 

ketidakpatuhan,” kurang informasi tentang obat merupakan salah satu dari empat 

variabel terpenting yang menjadi alasan utama pasien manula gagal mematuhi 

regimen pengobatan. Banyak penelitian telah membuktikan keefektifan 

penyediaan informasi dan sistem pengingat oleh apoteker. Sebagai contoh, suatu 

penelitian di Memphis, Tenesse, menemukan tingkat kepatuhan 84,7% pada 

pasien, sedangkan pasien yang lebih sedikit menerima informasi hanya 

menunjukkan tingkat kepatuhan 63% ( Kessler D, 1992).

Konseling obat sebagai salah satu metode edukasi pengobatan secara tatap 

muka atau komunikasi yang merupakan salah satu bentuk pelayanan kefarmasian 

dalam usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien dalam 

penggunaan obat. Baik, apoteker yang berada di Poli rawat-jalan Rumah Sakit 

maupun di sarana pelayanan kesehatan lainnya berkewajiban menjamin bahwa 

pasien mengerti dan pemahami serta patuh dalam penggunaan obat sehingga di 

harapkan dapat meningkatkan penggunaan obat secara rasional dan terapi yang 

maksimal (Muchid, 2007).  

Aspek-aspek dari konseling tersebut merupakan indikator dalam mencapai 

kepatuhan pasien diabetes mellitus. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh konseling terhadap pemahaman penggunaan obat 
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antidiabetik Oral (OAD) pada pasien diabetes mellitus di Apotek Poli Rawat Jalan 

Rumah Sakit Islam Aisiyah Malang untuk mencapai kepatuhan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah konseling berpengaruh terhadap pemahaman penggunaan obat 

antidiabetik oral (OAD) untuk mencapai kepatuhan  pada pasien diabetes mellitus 

di Apotek Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Islam Aisiyah Malang?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk membantu penderita diabetes mellitus dalam meningkatkan  

pemahaman terhadap penggunaan obat untuk mencapai kepatuhan . 

1.4 Hipotesis 

Konseling berpengaruh terhadap pemahaman penggunaan obat 

antidiabetik oral (OAD) pada pasien diabetes mellitus  di Apotek Poli Rawat Jalan 

Rumah Sakit Islam Aisiyah Malang. 

1.5  Manfaat 

- Dari penelitian ini diharapkan mengetahui pengaruh konseling terhadap 

keberhasilan terapi pada pasien diabetes mellitus di Poli Rawat jalan Rumah 

Sakit Islam Aisiyah Malang. 

- Meningkatkan kedisiplinan diri dalam terapi yang dilakukan. 


