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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Dislipidemia 

2.1.1 Definisi Dislipidemia 

Dislipidemia adalah keadaan kadar lipid yang abnormal pada plasma dan 

mencakup spectrum yang luas. Kelainan fraksi lipid yang utama adalah kenaikan 

kadar kolesterol total, LDL, dan trigliserida serta penurunan kadar HDL (Dipiro et 

al, 2015) 

2.1.2 Klasifikasi Dislipidemia 

Klasifikasi dislipidemia berdasarkan proses terjadinya penyakit yaitu : 

1. Dislipidemia Primer 

Dislipidemia primer yaitu dislipidemia yang disebabkan karena 

kelainan penyakit genetik dan bawaan yang dapat menyebabkan 

kelainan kadar lipid dalam darah. Dislipidemia primer yang 

berhubungan dengan obesitas ditandai dengan peningkatan trigliserida, 

penurunan kadar HDL, LDL, dan komposisi abnormal (Grundy, 2004). 

2. Dislipidemia Sekunder 

Dislipidemia Sekunder yaitu dislipidemia yang disebabkan oleh suatu 

keadaan seperti hiperkolesterolemia yang diakibatkan oleh 

hipotiroidisme, syndrome nefrotik, kehamilan, anoreksia nervosa, dan 

penyakit hati obstruktif. Hipertrigliserida disebabkan oleh diabtes 

mellitus, konsumsi alkohol, gagal ginjal kronik, miokard infark, dan 

kehamilan. Selain itu dislipidemia dapat disebabkan oleh gagal ginjal 

akut, dan penyakit hati (Grundy, 2004).  

2.1.3 Epidemiologi Dislipidemia 

Data dari American Heart Association diperkirakan bahwa saat ini terdapat 

98 juta warga Amerika mempunyai kadar kolesterol lebih dari 200 mg/dl dan 

diperkirakan akan terus meningkat. Dislipidemia merupakan faktor resiko primer 

utuk penyakit jantung koroner dan berperan sebelum faktor resiko utama lainnya 

muncul. Data epidemiologi menunjukkan bahwa  setiap penurunan LDL sebesar 
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30 mg/dL maka akan terjadi penurunan resiko untuk penyakit jantung koroner 

sebesar 30% (Grundy, 2004).   

Asupan asam lemak jenuh yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan 

dalam tubuh adalah 10% dari energi total perhari dan kolesterol >300mg/ hari. 

Konsumsi asam lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL. Jika kolesterol 

LDL meningkat serta HDL menurun,  akan terjadi penimbunan kolesterol di 

jaringan perifer termasuk pembuluh darah (Sitorus, 2006) 

2.1.4 Etiologi Dislipidemia 

Etiologi dislipidemia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti:  

1. Faktor Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan faktor yang berhubungan dengan rendahnya 

kolesterol HDL. Resiko terjadinya dislipidemia pada wanita lebih 

besar daripada pria. Sebagaimana penelitian Cooper pada 589 

perempuan didapatkan respon peningkatan kolesterol sedikit berbeda 

yaitu kadar LDL kolesterol meningkat lebih cepat sedangkan kadar 

HDL kolesterol juga meningkat sehingga rasio kadar kolesterol 

total/HDL menjadi rendah (Djauzi, 2005). 

2. Faktor Usia 

Semakin tua usia seseorang maka fungsi organ tubuhnya semakin 

menurun, begitu juga dengan penurunan aktivitas reseptor LDL, 

sehingga bercak perlemakan dalam tubuh semakin meningkat dan 

menyebabkan kadar kolesterol total lebih tinggi, sedangkan kolesterol 

HDL relative tidak berubah. Pada usia 10 tahun bercak perlemakan 

sudah dapat ditemukan di pembuluh darah. Prevalensi 

hiperkolesterolemia pada kelompok usia 25-34 tahun adalah 9,3% dan 

meningkat sesuai dengan pertambahan usia hingga 15,5% pada 

kelompok usia 55-64 tahun (Djauzi, 2005). 

3. Faktor Genetik 

Faktor genetik merupakan salah satu faktor terjadinya dislipidemia. 

Dalam ilmu genetika menyebutkan bahwa gen diturunkan secara 

berpasangan  memerlukan satu gen dari ibu dan satu gen dari ayah, 
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sehingga kadar hiperlipidemia tinggi dan diakibatkan oleh faktor 

dislipidemia primer karena faktor genetik (Djauzi, 2005). 

4. Faktor Kegemukan 

Salah satu penyebab kolesterol naik adalah karena kelebihan berat 

badan atau juga bisa disebut dengan penyakit obesitas. Kelebihan berat 

badan ini juga bisa disebabkan oleh makanan yang terlalu banyak  

yang mengandung lemak jahat tinggi di dalamnya. Kelebihan berat 

badan dapat meningkatkan trigliserida dan dapat menurunkan HDL 

(Anwar, 2004). 

5. Faktor Olahraga 

Manfaat berolahraga secara teratur dapat membantu untuk 

meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Selain itu 

berolahraga mampu meproduksi enzim yang berperan untuk membantu 

proses memindahkan kolesterol LDL dalam darah terutama pada 

pembuluh arteri kemudian dikembalikan menuju ke hati untuk diubah 

menjadi asam empedu. Asam empedu ini diperlukan melancarkan 

proses pencernaan kadar lemak dalam darah. Semakin 

rutin  berolahraga dengan teratur maka kadar kolesterol LDL dalam 

tubuh akan semakin berkurang sampai menuju ke titik normal 

(Arisman, 2008). 

6. Faktor Merokok 

Merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, 

trigliserida, dan menurunkan kolesterol HDL. Ketika pengguna rokok 

menghisap rokok maka secara otomatis akan memasukkan karbon 

monoksida ke dalam paru-paru dan akan merusak dinding pembuluh 

darah. Nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang 

hormone adrenalin, sehingga akan mengubah metabolisme lemak yang 

dapat menurunkan kadar kolesterol HDL dalam darah (Anwar, 2004). 

7. Faktor Makanan 

Konsumsi tinggi kolesterol menyebabkan hiperkolesterolemia dan 

arterosklerosis. Asupan tinggi kolesterol dapat menyebabkan 
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peningkatan kadar kolestertol total dan LDL sehingga mempunyai 

resiko terjadinya dislipidemia (Anwar, 2004). 

2.1.5 Patofisiologi  

Kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid diangkut dalam darah sebagai 

kompleks lipid dan protein (lipoprotein). Lipid dalam darah diangkut dengan 2 

cara yaitu jalur eksogen dan jalur endogen. Jalur eksogen yaitu trigliserida dan 

kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus dikemas sebagai kilomikron. 

Selain kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus juga terdapat kolesterol 

dari hati yang diekskresi bersama empedu ke usus halus. Baik lemak di usus halus 

yang berasal dari makanan maupun yang berasal dari hati disebut lemak eksogen. 

Jalur endogen yaitu trigliserida dan kolesterol yang disintesis oleh hati mengalami 

hidrolisis dalam sirkulasi oleh lipoprotein lipase yang juga menghidrolisis 

kilomikron menjadi partikel lipoprotein yang lebih kecil. LDL  merupakan 

lipoprotein yang mengandung kolesterol paling banyak (60-70%). Lipoprotein 

dikelompokkan menjadi 6 kategori yaitu : I (Kilomikron), IIa (LDL), IIb 

(LDL+very-low-density lipoprotein [VLDL]), III (intermediate density 

lipoprotein), IV (VLDL), V (VLDL+kilomikron) (Dipiro et al, 2015). 

Jumlah kolesterol yang akan teroksidasi tergantung dari kadar kolesterol 

yang terkandung di LDL. Beberapa keadaan mempengaruhi tingkat oksidasi 

seperti meningkatnya jumlah LDL seperti pada sindrom metabolik dan kadar 

kolesterol HDL, makin tinggi kadar HDL maka HDL bersifat protektif terhadap 

oksidasi LDL (Suyatna, 2006). 

2.1.6 Pengelolaan Dislipidemia 

Pengelolaan dislipidemia adalah upaya non farmakologis yang berupa diet, 

latihan jasmani, serta pengelolaan berat badan. Tujuan terapi diet adalah 

menurunkan resiko penyakit jantung koroner dengan mengurangi asupan lemak 

jenuh dan kolesterol serta mengembalikan keseimbangan kalori. Perbaikan 

keseimbangan kalori biasanya memerlukan peningkatan penggunaan energi 

melalui kegiatan jasmani serta pembatasan asupan kalori. Terapi untuk penderita 

kolestrol tinggi yaitu  
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A. Terapi Non Farmakologi 

1. Terapi Nutrisi Medis 

Pasien dengan penyakit dislipidemia dianjurkan untuk mengurangi 

asupan lemak jenuh dan lemak trans tidak jenuh sampai < 7-10% 

total energi. Penggantian makanan sumber kolesterol dan lemak 

jenuh dengan makanan alternative lainnya misal produk susu 

rendah lemak. Pasien disarankan mengonsumsi makanan padat gizi 

(sayuran, kacang-kacangan, dan buah) serta dianjurkan untuk 

menghindari makanan tinggi kalori (makanan berminyak dan soft 

drink) konsumsi makanan suplemen contohnya asam lemak omega 

3, makanan tinggi serat dan sterol. Meskipun begitu, upaya 

perubahan pola diet harus dilakukan secara bertahap (Sugiarto, 

2015). 

2. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik yang dianjurkan merupakan program latihan yang 

mencakup setidaknya 30 menit aktivitas fisik dengan intensitas 

sedang (menurunkan 4-7 kkal/menit) 4 sampai 6 kali seminggu, 

dengan pengeluaran minimal 200 kkal/hari. Kegiatan yang 

disarankan meliputi jalan cepat, bersepeda, dan berenang. Tujuan 

aktivitas fisik harian dapat dipenuhi dalam satu sesi atau beberapa 

sesi sepanjang rangkaian dalam sehari (minimal 10 menit). Bagi 

beberapa pasien, beristirahat selama beberapa saat disela aktivitas 

penguatan otot dianjurkan dilakukan minimal 2 hari seminggu 

(Sugiarto, 2015).   

B. Terapi Farmakologi 

Terapi farmakologi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu terapi 

dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan dari terapi 

farmakologi  dislipidemia dalam jangka pendek adalah untuk 

mengontrol kadar LDL dan HDL dalam darah. Tujuan jangka panjang 

untuk mencegah terjadinya jantung koroner. Cara penanganannya 

dengan menormalkan kadar kolesterol LDL dan kolesterol HDL 

dalam darah (Anwar, 2004).  
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2.2 Tinjauan Kolesterol 

2.2.1 Definisi kolesterol  

Kolesterol adalah suatu zat lemak yang beredar di dalam darah yang 

diproduksi oleh hati dan sangat diperlukan oleh tubuh. Kolesterol termasuk 

golongan lipid yang tidak terhidrolisis. Kolesterol mempunyai makna penting 

karena merupakan unsur utama dalam lipoprotein plasma dan membran plasma 

serta menjadi prekursor sejumlah besar senyawa steroid dan memiliki fungsi yang 

sangat baik untuk tubuh (City & Noni, 2013). 

2.2.2 Fungsi Kolesterol 

Kolesterol dalam tubuh mempunyai fungsi yang penting diantaranya 

pembentukan hormon testosteron pada pria dan hormon estrogen pada wanita, 

pembentukan vitamin D, dan sebagai sumber energi (Graha KC, 2010). Pada 

penggunaan obat golongan HMG CoA Reduktase (Statin) akan bergabung dengan 

protein-protein khusus dan membentuk alat angkut lipid yang dinamakan 

lipoprotein (Almatsier, 2004). 

2.2.3 Lipoprotein 

Lipoprotein adalah gabungan molekul lipid dan protein yang di sintesis di 

dalam hati. Tiap jenis lipoprotein berbeda dalam ukuran dan densitas, juga dapat 

mengangkut berbagai jenis lipid dalam jumlah yang berbeda pula 

(Almatsier,2004). 

Lipoprotein mempunyai fungsi mengangkut lipid di dalam plasma 

jaringan-jaringan yang membutuhkan sebagai energi, sebagai komponen membran 

sel atau prekusor metabolit aktif. Tubuh membentuk 4 lipoprotein yaitu 

kilomikron, Very Low Density Lipoprotein (VLDL), Low Density Lipoprotein 

(LDL), High Density Lipoprotein (HDL) : 

1. Kilomikron 

Kilomikron merupakan lipoprotein plasma terbesar, kilomikron 

menggambarkan 98%-99% kandungan lemaknya, 85% diantaranya adalah 

trigliserida dari makanan. Kilomikron disintesis dari asam lemak 

trigliserida dan kolesterol dari makanan yang di absorbsi dari usus halus 

oleh sel epitel (Farese et al, 2000) Kilomikron memiliki partikel 

lipoprotein dengan diameter 80 - 1200 nm dan mempunyai densitas < 0,95 
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g/ml. Kilomikron mengandung 90 - 95 % trigliserida, 2 – 6 % fosfolipid, 2 

– 4 % kolesterol dan 1- 2 % protein. Kilomikron mengangkut lipida dari 

seluruh tubuh. Lipid yang diangkut terutama adalah trigliserid (Almatsier, 

2004). 

2. Very Low Density Lipoprotein  (VLDL) 

Senyawa lipoprotein yang berat jenisnya sangat rendah di dalam tubuh 

difungsikan sebagai pengangkut trigliserida ke seluruh jaringan. Jenis 

lipoprotein ini memiliki kandungan lipid tinggi. Dalam tubuh senyawa ini 

difungsikan sebagai pengangkut trigliserida dari hati keseluruh jaringan 

tubuh. Sisa kolesterol yang tidak diekskresikan dalam empedu akan 

bersatu dengan VLDL sehingga menjadi LDL, dengan bantuan enzim 

lipoprotein lipase. VLDL diubah menjadi ILDL dan selanjutnya menjadi 

LDL (Graha, 2010). 

3. Low Density Lipoprotein  (LDL) 

Kolesterol LDL (Low Densisty Lipoprotein) atau biasa disebut sebagai 

kolesterol jahat. Kandungan LDL yang tepat dalam tubuh sekitar 60%-

70%. LDL akan membawa kolesterol ke seluruh tubuh yang membutuhkan 

melalui jaringan arteri. Tetapi ketika LDL terlalu banyak, akan menimbun 

kolesterol pada arteri sehingga menyebabkan plak. LDL berpengaruh 

dengan kadar lemak jenuh dalam tubuh dan kandungan kolesterol yang 

dikonsumsi. Sehingga ketika kadar kolesterol tinggi, harus melakukan diet 

rendah lemak (Graha, 2010). 

4. High Density Lipoprotein (HDL) 

Kolesterol HDL merupakan kolesterol baik yang aman untuk tubuh 

walaupun kadarnya tinggi. HDL tidak mengandung banyak lemak seperti 

LDL tetapi mengandung banyak protein. LDL berfungsi sebagai pengantar 

kolesterol sedangkan HDL berfungsi sebagai pembersih dalam saluran 

pembuluh darah arteri dan memiliki nilai normal untuk menilai tinggi 

rendahnya kolesterol (Graha, 2010).  
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2.2.4 Nilai Normal Kolesterol 

Nilai normal kolesterol digunakan untuk menilai tinggi rendahnya kadar 

kolesterol total, HDL, dan LDL. Nilai normal kadar kolesterol menurut National 

Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III)  dapat 

dilihat pada Tabel II.1  

Tabel II.1 Nilai normal kadar kolesterol total, HDL, dan LDL 

 Normal Boreder line Tinggi  Batas 

rendah 

Rendah 

Kolesterol 

Total 
< 200 mg/dl 

(<5,17 
mmol/L) 

200 – 239 

mg/dl (5,17-

6,20 

mmol/L) 

≥ 240 mg/dl 

(≥ 6,21 

mmol/L)  

- - 

HDL 

kolesterol 
< 40 mg/dl 

(<1,03mmol/L) 

- ≥60 mg/dl 

(≥1,55mmol/L) 

35 – 45 

mg/dl 

≤ 35 

mg/dl 

LDL 

kolesterol 
< 100 mg/dl 
(≤2,59mmol/L) 

 

130 – 159 

mg/dl (3,36-

4,13mmol/L) 

≥ 160 mg/dl 

(4,14-

4,90mmol/L) 

- - 

                      (Dipiro et al, 2015) 

 Tabel diatas menyatakan bahwa nilai normal kolesterol total <200 mg/dl, 

untuk nilai normal HDL <40 mg/dl, dan untuk nilai normal LDL <100 mg/dl. 

Pada kolesterol total, HDL, dan LDL memiliki nilai normal yang berbeda. 

Kolesterol total merupakan Untuk mengatasi nilai normal yang berlebih maka 

harus dilakukan berbagai cara untuk menurunkan kolesterol. 

2.2.5 Cara Menurunkan Kolesterol 

Peningkatan kolesterol beresiko untuk terjadinya arterosklerosis 

(pengerasan pembuluh darah). Proses arterosklerosis dipengaruhi oleh usia. Pada 

usia 50 tahun memang umumnya sudah terjadi arterosklerosis. Kadar kolesterol 

yang berlebih akan menjadi masalah, oleh karena itu kadar kolesterol harus 

diturunkan. Salah satu cara untuk menurunkan kadar kolesterol adalah dengan 

menggunakan obat golongan dislipidemia (Dipiro, et al 2015). 

2.3 Golongan Obat Dislipidemia 

2.3.1 Golongan Statin 

 Golongan Statin dapat menghambat reduktase 3-hydroxy-3-methylglutaryl 

coenzyme (HMG-CoA), menghambat HMG-CoA menjadi mevalnoat, mengurangi 

katabolisme LDL. Bila digunakan sebagai terapi golongan Statin paling banyak 

digunakan (Dipiro et al, 2015). 
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 Terapi kombinasi antara Statin dengan BARs ( Bile Acis Resins) rasional 

karena jumlah LDL dapat meningkat, menyebabkan kolesterol LDL menurun 

lebih tinggi. Terapi kombinasi Statin dengan Ezetimibe juga rasional karena 

Ezetimibe dapat menghambat penyerapan kolesterol di usus. Efek samping pada 

penggunaan golongan Statin terjadi konstipasi 10%, peningkatan kreatinin kinase, 

dan miopati (Dipiro et al, 2015). Obat-obat yang digunakan untuk dislipidemia 

golongan statin dapat  dilihat pada Tabel II.2 

Tabel II. 2 Nama Obat  Golongan Statin 

Bahan Aktif Bentuk Sediaan Kekuatan  

Simvastatin Tablet 5mg, 10 mg, 20 mg,  

Atorvastatin  Tablet 10 mg, 20 mg, 40 

mg  

Lovastatin Tablet  10 mg, 20 mg, 40 

mg 

Pravastatin Tablet  10 mg, 20 mg, 40 

mg, 80 mg  

Fluvastatin Kapsul 

Tablet Extended Release 

20 mg , 40 mg  

80 mg  

                        (ISO, 2014) 

Berikut uraian dari masing-masing obat Dislipidemia    

Golongan Statin 

a. Simvastatin 

Rumus Kimia : 

  

Gambar 2.1 Struktur Kimia Simvastatin  

(Goodman and Gilman, 2008) 

Simvastatin merupakan senyawa yang diisolasi dari jamur 

Penicillium citrinum, senyawa ini memiliki struktur yang mirip 

dengan HMG-CoA reduktase. Mekanisme kerja Simvastatin yaitu 

dengan cara menghambat HMG-CoA reduktase secara kompetitif 
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pada proses sintesis kolesterol di hati. Simvastatin akan 

menghambat HMG-CoA reduktase mengubah asetil-CoA menjadi 

asam mevalonat (Witztum, 1996). Simvastatin menginduksi suatu 

peningkatan reseptor LDL dengan afinitas tinggi. Efek tersebut 

meningkatkan kecepatan ekstraksi LDL oleh hati, sehingga 

mengurangi simpanan LDL plasma (Katzung, 2002). 

Simvastatin merupakan pro drug dalam bentuk lakton yang 

harus dihidrolisis terlebih dulu menjadi bentuk aktifnya yaitu asam 

β-hidroksi di hati, lebih dari 95% hasil hidrolisisnya akan berikatan 

dengan protein plasma. Konsentrasi obat bebas di dalam sirkulasi 

sistemik sangat rendah yaitu kurang dari 5%, dan memiliki waktu 

paruh 2 jam. Sebagian besar obat akan dieksresi melalui hati 

(Katzung, 2002). Indikasi Simvastatin yaitu untuk mengurangi 

kadar kolesterol total dan LDL pada penderita hiperkolesterolemia 

primer maupun sekunder (ISO, 2014). 

Dosis awal pemberian obat adalah 10 mg pada malam hari, 

bila perlu dinaikkan dengan interval 4 minggu sampai maksimal 40 

mg, pasien harus melakukan diet pengurangan kolesterol dan 

selama memulai pengobatan dengan Simvastatin, jika hanya 

memerlukan pengurangan kolesterol LDL dapat diberikan dosis 

dengan kekuatan 10 mg sekali sehari pada malam hari (Charles, 

2009). 

Efek samping dari pemakaian Simvastatin adalah miopati, 

gangguan psikis (depresi, ketakutan, kecenderungan bunuh diri) 

dan kerusakan hati (sirosis), sakit kepala, konstipasi, gangguan 

penglihatan, anemia (MIMS, 2017). 

Kontraindikasi pada obat Simvastatin yaitu pada wanita 

hamil, menyusui, pasien yang mengalami gagal fungsi hati atau 

pernah mengalami gagal fungsi hati, pasien yang mengalami 

peningkatan jumlah serum transaminase yang abnormal, pecandu 

alkohol (MIMS, 2017). 
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Peringatan yang harus di ketahui oleh pasien yang 

menggunakan obat Simvastatin yaitu tidak boleh dikonsumsi oleh 

ibu hamil, bagi wanita pada usia subur gunakan kontrasepsi yang 

efektif karena simvastatin dapat berdampak buruk pada janin. Jadi 

penting untuk mencegah kehamilan semasa mengonsumsi obat ini, 

jangan mengonsumsi jus grapefruit karena akan meningkatkan 

kadar simvastatin dalam darah, harap berhati-hati bagi penderita 

gangguan hati, ginjal, serta yang rutin mengonsumsi minuman 

keras (MIMS, 2017). Terdapat berbagai nama dagang, kandungan, 

dan bentuk sediaan Simvastatin dapat dilihat pada Tabel II.3  

Tabel II. 3 Nama Dagang Obat Golongan Statin (Simvastatin) 

Nama Dagang Bentuk Sediaan Kekuatan  

Mersivas  Tablet  5 mg, 10 mg 

Normofat Tablet  5 mg, 10 mg, 40 mg 

Rocoz  Tablet  10 mg 

Simcor Tablet  5 mg, 10 mg 

Sinova Tablet   5 mg, 10 mg, 40 mg 

Valemia  Tablet  5mg, 10 mg 

Rechol Tablet  5 mg, 10 mg 

         (MIMS, 2017) 

b. Atorvastatin 

Rumus Kimia : 

 

Gambar 2.2 Struktur Kimia Atorvastatin 

 (Goodman and Gilman, 2008) 

Atorvastatin digunakan sebagai terapi diet tambahan untuk 

menurunkan tingginya level kolesterol total, kolesterol LDL, dan 

trigliserida pada pasien dengan hiperkolesterolimia primer, 

kombinasi hiperlipidemia, bila respon terhadap diet dan cara non 

farmakologi lain tidak dapat dilakukan. Mekanisme kerja 

Atorvastatin yaitu dapat menghambat konversi enzim HMG-CoA 
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reduktase sampai menjadi asam mevalonat sehingga menghambat 

pembentukan kolesterol endogen (Charles, 2009). 

Kontraindikasi dari Atorvastatin yaitu pada wanita hamil, 

menyusui, pasien dengan penyakit hati aktif atau peningkatan 

serum transaminase yang tidak dapat dijelaskan sebabnya (MIMS, 

2017). 

Dosis awal Atorvastatin 20 mg/hari, diberikan bersamaan 

makan malam. Dapat ditingkatkan sampai maksimal dua kali 

seharu 80 mg dengan interval 2 - 4 minggu (Charles, 2009). 

Efek samping yang terjadi yaitu nyeri perut 4%, konstipasi 

3%, diare 4%, perut kembung 1%, mual, infeksi saluran kemih, 

myalgia 6%, lemas 4%, radang tenggorokan 3% (Charles, 2009). 

 Terdapat berbagai nama dagang, kandungan, dan bentuk 

sediaan Atorvastatin dapat dilihat pada Tabel II.4 

Tabel II. 4 Nama Dagang Obat Golongan Statin (Atorvastatin) 

 

Nama Dagang Bentuk Sediaan Kekuatan  

Lipitor Tablet salut selaput  

 

10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 

mg 

                   (Charles, 2009) 

c. Lovastatin 

Lovastatin merupakan obat yang menurunkan kadar 

kolesterol total dan LDL pada pasien dengan hiperkolesterolemia 

primer yang tidak dapat diatasi dengan diet atau tindakan non-

farmakologi lain serta menurunkan kadar kolesterol pada pasien 

hiperkolesterolemia dan hipertrigliseridemia (Charles, 2009) 

Kontraindikasi Lovastatin yaitu pada wanita hamil, 

menyusui, pasien dengan penyakit hati aktif atau peningkatan 

serum transaminase yang tidak dapat dijelaskan sebabnya (MIMS, 

2017). 

Dosis awal Lovastatin yaitu 20 mg/hari, diberikan 

bersamaan makan malam. Dapat ditingkatkan sampai maksimal 

80m mg 2x/hari dengan interval 4 minggu (Charles, 2009) 
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Efek samping obat Lovastatin yaitu sakit kepala (2% 

sampai 4%), pusing (0,5% sampai 1%), ruam (0,8% sampai 1%), 

nyeri perut (2% sampai 3%), perut kembung (4% sampai 5%), 

mual (2% sampai 3%), penglihatan kabur (0,8 % sampai 1%) 

(Charles, 2009). 

Terdapat nama dagang, bentuk sediaan dan kekuatan dari 

obat   Lovastatin, dapat dilihat  pada Tabel II.5 

Tabel II. 5 Nama Dagang Obat  Golongan Statin (Lovastatin)  

Nama Dagang Bentuk Sediaan  Kekuatan  

Vastachol  Tablet  20 mg 

Lipovas- Tablet  20 mg 

Lovacol- Tablet  20 mg 

Lotyn- Tablet  20 mg 

Lovatrol- Tablet  20 mg 

Lichorol Tablet  20 mg 

         (ISO, 2014) 

d. Pravastatin 

Pravastatin merupakan obat hiperkolesterolimia primer 

pada pasien dengan kadar kolesterol 6,5 mmol/l atau lebih besar 

yang tidak cukup memberikan respon terhadap diet memperlambat 

progesifitas arterosklerosis koroner dan menurunkan kejadian 

jantung pada pasien dengan hiperkolesterolemia yang mengalami 

arterosklerosis arteri koroner. Serta menurunkan resiko infark 

miokard dan menurunkan resiko intervensi revakularisasi miokar 

dan mortalitas (Charles, 2009). 

Kontraindikasi Pravastatin terjadi pada wanita hamil, 

menyusui, pasien pada penyakit hati aktif atau peningkatan serum 

transaminase yang tidak dapat dijelaskan sebabnya (MIMS, 2017) 

Dosis awal obat Pravastatin yaitu 10 mg/hari dosis 

maksimum 20 mg/hari sebelum tidur malam. (Charles, 2009). 

Efek samping obat Pravastatin yaitu pusing (1% sampai 

3%), kelelahan (4%), sakit kepala (2% sampai 6%), diare (6%), 

mual atau muntah (7%), batuk (3%), sakit maag (3%) (Charles, 

2009). Terdapat berbagai nama dagang, kandungan, dan bentuk 

sediaan Pravastatin dapat dilihat pada Tabel II.6 
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Tabel II.6 Nama Dagang Obat Golongan Statin (Pravastatin) 

Nama Dagang Bentuk Sediaan Kekuatan 

Cholespar  Tablet  10 mg, 20 mg 

Koleskol  Tablet  10 mg 

Mevachol Tablet  10 mg, 20 mg 

Mevalotin Tablet  10 mg 

Pravachol Tablet salut selaput 10 mg 

Mevalotin Tablet  5 mg, 10 mg 

         (ISO, 2014) 

e. Fluvastatin 

Fluvastatin merupakan obat hiperkolesterolemia primer 

pada pasien dengan kadar kolesterol 6,5 mmol/l atau lebih besar 

yang tidak cukup memberikan respon terhadap diet tambahan pada 

diet dalam menunda progresi aterosklerosis koroner pada 

hiperkolesterolemia primer dan penyakit jantung koroner yang 

menyertainya (Charles, 2009) 

Kontraindikasi pada obat Fluvastatin yaitu pada wanita 

hamil, menyusui, pasien dengan penyakit hati aktif atau 

peningkatan serum transaminase yang tidak dapat dijelaskan 

sebabnya. 

Dosis awal Fluvastatin 20 mg/hari sore hari, dosis lazim 20-

40 mg/hari. Dapat disesuaikan dengan interval 4 minggu sampai 40 

mg 2x/hari (Charles, 2009). 

Efek samping Fluvastatin yaitu sakit kepala (9%), kelelahan 

(3%), insomnia (3%), sakit perut (5%), mual (3%), infeksi saluran 

kemih (2%) (Charles, 2009) 

Terdapat berbagai nama dagang, kandungan, dan bentuk 

sediaan fluvastatin dapat dilihat pada Tabel II.7 

Tabel II. 7 Nama Dagang Obat Golongan Statin (Fluvastatin) 

Nama Dagang Bentuk Sediaan Kekuatan  

Lescol / Lescol XL Kapsul  

Tablet XL  

20 mg, 40 mg 

80 mg 

  (Charles, 2009) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 
 

2.3.2 Golongan Fibrate 

Terapi Fibrat yaitu Gemfibrozil, Fenofibrat, dan Clofibrat. Golongan fibrat 

efektif dalam mengurangi VLDL, LDL, dan nilai kolesterol total. Konsentrasi 

HDL dalam plasma dapat meningkat menjadi 10%-15%. Gemfibrozil dapat 

mengurangi sintesis VLDL dan lebih beresiko menyebabkan miopati 

dibandingkan fenofibrat jika dikombinasi dengan Statin. Jika Fibrat diberikan 

bersamaan dengan statin maka sebaiknya waktu pemberiannya dipisah, misalnya 

Fibrat pada pagi hari dan Statin diberikan pada malam hari. Penggunaan 

Clofibrate kurang efektif dibandingkan Gemfibrozil atau Niacin dalam 

mengurangi produksi VLDL (Charles, 2009).  Fenofibrat merupakan golongan 

fibrat yang baik jika dikombinasi dengan Statin untuk menurunkan kadar 

trigliserida dan meningkatkan kadar kolesterol HDL dengan Dislipidemia 

campuran dan penyakit jantung koroner (Goldfine et al, 2011). 

Efek samping Fibrat yaitu gangguan gastrointestinal (GI) terjadi pada 3%-

5%, ruam, pusing, pandangan kabur, vertigo, sembelit, diare (Charles, 2009) 

2.3.3 Bile Acid Resins 

BARs (cholestyramine, colestipol, colesevelam) dapat bekerja dengan cara 

mengikat asam empedu di dalam usus dan meningkatkan LDL. BARs digunakan 

untuk mengobati hiperkolesterolemia primer. Dosis harian Cholestyramine yaitu 4 

mg – 24 mg, Colestipol 5 mg – 30 mg, dan Colesevalam 3,8 mg - 4,5 mg. 

penggunaan dosis tinggi Cholestyramine atau Colestipol dapat menurunkan 

konsentrasi LDL sebesar 18%-25%. Pada dosis maksimum obat ini sering 

menimbulkan rasa tidak nyaman pada abdomen (Dipiro et al, 2015) 

Efek samping BARs yaitu konstipasi, kembung, obstruksi GI, dan 

mengurangi bioavailabilitas obat seperti warfarin, asam nikotinat, asetaminofen,  

loperamid,  hydrochortison. Interaksi obat dapat dihindari dengan selang waktu 6 

jam atau lebih antara BARs dengan penggunaan obat lain (Dipiro et al, 2015). 

2.3.4 Ezetimibe 

Ezetimibe merupakan obat penurun lipid yang dapat menghambat 

kolesterol tanpa mempengaruhi absorbsi nutrisi yang larut dalam lemak dan 

merupakan pilihan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas terapi yang 

dikombinasi dengan Statin. Dosis yang direkomendasikan adalah 10 mg/hari 
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diberikan dengan atau tanpa makanan. Ezetimibe bila digunakan tanpa kombinasi 

akan menyebabkan penurunan kolesterol LDL 18%. Bila dikombinasi dengan 

Statin maka dapat menurunkan LDL lebih besar (12%- 20%). Ezetimibe 10 mg 

dapat dikombinasi dengan Simvastatin dengan kekuatan 10 mg, 20 mg, 40 mg, 

atau 80 mg (Dipiro et al, 2015). 

Efek samping Ezetimibe yaitu dapat mengalami gangguan gastrointestinal 

(GI) 4%, sakit kepala, kelelahan, miopati, hepatitis (Dipiro et al, 2015). 

2.3.5 Golongan Niacin (Asam Nikotinat) 

Niacin merupakan obat penurun lipid yang dapat mengurangi sintesis 

dalam hati dari VLDL. Niacin juga dapat meningkatkan HDL dengan mengurangi 

katabolisme. Penggunaan Niacin digunakan untuk terapi dislipidemia campuran 

atau sebagai kombinasi untuk hiperkolesterolemia. Pada dosis maksimum Niacin 

diberikan dengan makanan secara perlahan-lahan untuk meminimalkan dosis 

Niacin. Obat golongan Niacin sangat baik bila dikombinasi dengan Statin karena 

dapat menghasilkan kadar lipid dalam plasma yang signifikan (Dipiro et al, 2015). 

2.4 Rumah Sakit 

2.4.1 Definisi Rumah Sakit 

Menurut peraturan Menteri Kesehatan No.58 tahun 2014 Pasal 1 tentang 

Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan instalasi gawat darurat. 

Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan 

untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah 

yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan 

peningkatan mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perluasan dari 

paradigma lama yang berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi 

paradigma baru yang berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan filosofi 

Pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care). Demi terwujudnya pelayanan 

kefarmasian yang bermutu, di rumah sakit harus memiliki standar yang wajib 

diikuti oleh Apoteker dan atau tenaga kefarmasian yang bekerja di fasilitas 

kesehatan tingkat pertama tersebut.  Standar pelayanan kefarmasian di Rumah 

Sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 58 Tahun 2014. 
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Ruang lingkup standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 

pengelolaan sediaan farmasi, rangkaian kegiatannya yaitu perencanaan kebutuhan, 

pemilihan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan 

dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, 

pengendalian, administrasi, pelayanan farmasi klinik, pengkajian dan pelayanan 

resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan 

informasi obat (PIO), konseling, visit, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring 

efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril 

dan pemantauan obat dalam darah (Permenkes, 2014). 

2.4.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit, Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang RI nomor 

44 tahun 2009 BAB III pasal 5 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit mempunyai 

beberapa fungsi yaitu : 

a. Penyelenggaraan pelayanan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan sesuai 

 dengan standar pelayanan Rumah Sakit. 

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan 

medis. 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

 rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan ilmu kesehatan.   

2.5 Resep 

Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi atau 

dokter hewan kepada apoteker baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk 

menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi atau alat kesehatan bagi pasien. 

Lembar resep umumnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar   1 – 12 

cm dan panjang 15 – 20 cm. Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Resep 

yang diberikan dapat berupa tablet, tablet selaput, syrup, dan kapsul.  Jika resep 
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tidak jelas atau tidak lengkap maka apoteker harus menanyakan kepada dokter 

penulis resep tersebut (Permenkes, 2017). 

2.6 Tinjauan Metode ATC / DDD 

2.6.1 Metode ATC / DDD 

  Pada tahun 1960 penelitian penggunaan obat semakin meningkat dengan 

menggunakan metode ATC/DDD.  Tahun 1969 symposium The Consumption of 

Drugs di Oslo dan The Drug Utilization Research Group (DURG), menyetujui 

untuk melakukan penelitian penggunaan obat yang diperlukan suatu sistem 

klasifikasi internasional (WHO, 2009). Sistem Anatomical Therapeutic Chemical 

(ATC) dimodifikasi dan dikembangkan para peneliti Norwegia oleh The 

European Pharmaceutical Market Research Association (EPhMRA). Defined 

Daily Dose (DDD) digunakan untuk memperbaiki unit pengukuran yang 

digunakan dalam studi penggunaan obat (WHO, 2006) The Nordic Council on 

Medicines (NLN) didirikan pada tahun 1975, digabung dengan Norwegia untuk 

mengembangkan sistem ATC/DDD.  NLN mempublikasikan Nordic Statistic on 

Medicines menggunakan metodologi ATC/DDD untuk pertama kalinya pada 

tahun 1976 (WHO, 2017). 

  ATC/DDD untuk studi penggunaan obat direkomendasikan oleh Kantor 

Regional WHO Eropa pada tahun 1981 sebagai sistem pengukuran obat 

Internasional.  The WHO Collaborating for Drug Statistics Methodology didirikan 

di Oslo pada tahun 1982 bertugas sebagai badan pusat yang bertanggung jawab 

untuk mengkoordinasi penggunaan metodologi ini (WHO, 2017). 

 Sistem ATC/DDD ( ATC = Anatomical Therapeutic Chemical, DDD = 

Defined Daily Dose ) merupakan sistem klasifikasi dan pengukuran penggunaan 

obat yang saat ini telah menjadi salah satu pusat perhatian dalam pengembangan 

penelitian penggunaan obat. Sistem ini pertama kali di kembangkan di negara 

Skandinavia dan dikembangkan pula dihampir seluruh negara Eropa. Pada tahun 

1996 WHO menyatakan sistem ATC / DDD sebagai standar pengukuran 

internasional untuk studi penggunaan obat, sekaligus menetapkan WHO 

Collaborating Centre for Drug Statistic Methodology untuk mengembangkan 

sistem ATC / DDD dan sebagai standar global untuk studi penggunaan obat dan 

pelaporan reaksi efek obat (Birkett, 2002). Klasifikasi ATC berdasarkan kepada 
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organ atau sistem dimana aksi kimia, farmakologi, dan sifat terapi bekerja. Kode 

ATC terdapat pada kode obat nasional dan internasional yang diperoleh dari 

WHO (Person, 2002). 

2.6.2 Tujuan Sistem ATC / DDD 

   Tujuan dari sistem ATC/DDD adalah sebagai sarana untuk penelitian 

penggunaan obat dan meningkatkan kualitas penggunaan obat. Salah satu 

komponen ini adalah presentasi dan perbandingan dari konsumsi obat untuk 

tingkat internasional (WHO, 2013). Tujuan utama The Centre and Working Group 

adalah untuk menjaga stabilitas kode ATC dan DDD sepanjang waktu. Alasan 

yang kuat untuk membuat suatu perubahan dalam klasifikasi atau DDD dimana 

perubahan yang terjadi berdasarkan permintaan yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan penggunaan obat. Berdasarkan alasan inilah sistem 

ATC/DDD tidak sesuai apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan 

pembelanjaan, harga, dan subsitusi terapeutik (WHO, 2013). 

2.6.3 Sistem Klasifikasi ATC  

  Sistem klasifikasi ATC digunakan untuk mengklasifikasikan obat. Obat 

dibagi menjadi kelompok yang berbeda menurut sistem dimana obat tersebut 

bereaksi berdasarkan efek terapeutik dan kimianya. Obat diklasifikasikan menjadi 

kelompok pada lima level yang berbeda yaitu : 

1. Level 1 

Level satu merupakan level yang paling luas, obat dibagi menjadi 14     

kelompok utama anatomi dan berdasarkan kode huruf, contoh : “B” untuk 

Blood and blood forming organs, untuk mengetahui kode level pertama 

dapat dilihat pada Tabel II.8 

Tabel II. 8 Kode Level Pertama ATC Berdasarkan Huruf 

A Alimentary tract and metabolism 

B Blood and blood forming organs 

C Cardiovascular system 

D Dermatologics 

G Genitourinary system and sex hormone 

H Systemic hormonal preparations 

J Antiinfectives for systemic 

L Antineoplastic and immunomodelating 

M Musculo-skeletal system 

N Nervous system 
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P Antiparasitic product, insecticides and repellents 

R Respiratory system 

S Sensory organs 

V Various 

2. Level 2, kelompok utama farmakologi dan terdiri dari dua digit. 

3. Level 3, kelompok farmakologi dan terdiri dari satu huruf. 

4. Level 4, kelompok kimia dan terdiri dari satu huruf. 

5. Level 5, kelompok zat kimia dan terdiri dari dua digit (Persson, 2002). 

Contoh :  Dalam sistem ATC kode untuk Azithromycin diberi kode C10AA01. 

Struktur ATC Azithromycin dapat dilihat pada Tabel II.9 

Tabel II. 9 Contoh struktur ATC Azithromycin 

Struktur ATC  

Level 1, kelompok utama 

anatomi 

J ;  Antiinfectives systemic use 

Level 2, kelompok utama 

farmakologi 

J01 ; Antibacterials for systemic use 

Level 3, kelompok 

farmakologi 

J01F ; Macrolides, lincosamides and 

streptogramins 

Level 4, kelompok kimia J01FA ;  Macrolides 

Level 5, kelompok zat kimia J01FA10 ; Azithromycin 

             (WHO, 2017) 

Prinsip umum klasifikasi ATC : 

1. Penggunaan terapi utama 

2. Satu kode untuk setiap sediaan 

3. Satu zat dapat mempunyai kode ATC lebih dari satu bila 

mempunyai kekuatan dan bentuk sediaan lebih dari satu untuk 

terapi yang berbeda (WHO, 2013). 

2.6.4 Unit Pengukuran DDD 

  DDD diasumsikan sebagai dosis pemeliharaan rata-rata perhari yang  

digunakan untuk indikasi utama orang dewasa.  DDD ditetapkan untuk obat yang 

mempunyai kode ATC. Analisis penggunaan obat dalam unit kuantitas dapat 

membantu dalam mengidentifikasi penggunaan yang overuse dan underuse dalam 

pengobatan sendiri dan kelompok (WHO, 2013). 
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  Jumlah unit DDD yang direkomendasikan pada pengobatan dinyatakan 

dalam satuan miligram untuk sediaan padat oral seperti tablet dan kapsul, atau 

milliliter untuk sediaan cair oral dan sediaan injeksi. Perubahan data penggunaan 

dapat diperoleh dari data catatan farmasi atau data statistik yang akan menunjukan 

nilai DDD untuk mengidentifikasi terapi harian dari pengobatan yang diperoleh, 

terdistribusi atau yang dikonsumsi. Penggunaan obat dapat dibandingkan dengan 

menggunakan unit yang dapat dilihat pada Tabel II.10  

Tabel II.10 Penggunaan obat dengan menggunakan unit DDD 

Jumlah DDD per 1000 populasi per hari, untuk total penggunaan 

obat di Rumah Sakit 

Jumlah DDD per 1000 hari Kunjugan Pasien Rawat Jalan (KPRJ), 

untuk total penggunaan obat di Rumah Sakit 

 (WHO, 2013). 

Unit DDD dapat digunakan untuk membandingkan penggunaan obat yang 

berbeda dalam satu kelompok terapi yang sama serta mempunyai kesamaan 

efikasi tapi berbeda dalam dosis kebutuhan atau pengobatan dalam terapi yang 

berbeda (WHO, 2013). 

Metode ATC/DDD memiliki keuntungan, keterbatasan, dan faktor ktitis 

untuk keberhasilan metode yaitu : 

a. Keuntungan metode ATC/DDD  

1. Unit tetap yang tidak dipegaruhi perubahan harga dan mata uang 

serta bentuk sediaan. 

2. Mudah diperbandingkan institusi, nasional, regional, internasional 

(WHO, 2010). 

b. Keterbatasan metode ATC/DDD  

1. Belum lengkap untuk semua obat  (WHO, 2010).    

c. Faktor kritis untuk keberhasilan aplikasi ATC/DDD 

1. Mengetahui prinsip-prinsip ATC/DDD 

2. Koleksi data yang akurat (WHO, 2010). 
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d. Penetapan DDD ditetapkan dengan prinsip umum seperti : 

1. Dosis rata-rata orang dewasa yang digunakan untuk indikasi utama 

yang direfleksikan dengan kode ATC.  Ketika dikonversikan dosis 

ke berat badan, seorang dewasa dianggap 70 kg.  Pada keadaan 

yang khusus, terutama untuk anak-anak (seperti mixture, 

suppositoria) digunakan  DDD untuk orang dewasa. Kecuali yang 

dibuat khusus untuk anak-anak, seperti hormon pertumbuhan. 

2. Dosis pemeliharaan. Beberapa obat digunakan dalam dosis yang 

berbeda tetapi tidak direfleksikan dalam DDD. 

3. Dosis terapi yang biasa digunakan. 

4. DDD biasanya berdasarkan pernyataan isi (kekuatan) produk. 

Variasi dalam bentuk garam biasanya tidak memberikan perbedaan 

DDD.  Kecuali digambarkan pada guidelines untuk kelompok ATC 

yang berbeda (WHO, 2013). 

e. Perhitungan kuantitas penggunaan obat dengan unit pengukuran DDD 

dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Dihitung data total penggunaan obat dalam unit; tablet, vial dan 

kekuatan, kemudiaan disesuaikan dengan ATC. 

2. Dihitung total kuantitas yang dikonsumsi (unit dikali dengan 

kekuatan)            

3. Dibagi total kuantitas dengan DDD yang ditetapkan ( DDD 

definitif ) 

4. Dibagi total (DDD) dengan jumlah pasien (WHO, 2017). 

2.6.5 Penggunaan DDD 

Metode ini direkomendasikan oleh WHO untuk mengevaluasi penggunaan 

obat. Contoh penggunaan metode DDD yaitu  : 

Penggunaan obat Azithromycin dinyatakan sebagai DDD / 1000 penduduk 

/ hari diperoleh dengan menghitung jumlah keseluruhan obat yang digunakan 

selama periode waktu tertentu (misalnya satu tahun) dan membagi ini dengan 

DDD dikalikan dengan jumlah penduduk dan jumlah hari pada periode (WHO, 

2017). 
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Rumus : 

DDD/ 1000 penduduk /hari = 
                                  (  )     

    (  )               (    )
 

Jumlah yang digunakan adalah fungsi dari jumlah resep yang meliputi 

jumlah tablet atau kapsul per resep dan ukuran dosis tablet atau kapsul. Informasi 

yang dibutuhkan untuk menguji akan menjadi nomor resep per tahun dan 

disesuaikan dengan perubahan populasi selama periode penelitian, untuk DDD / 

1000 penduduk / hari dikoreksi untuk melihat perubahan populasi (WHO, 2013). 

Cara perhitungan DDD: 

Data total peresepan obat dalam tiap unit bentuk sediaan disesuaikan dengan 

kode ATC. Jika dalam kode ATC menggunakan satuan gram, maka dosis sediaan 

tetap dalam satuan gram dan jika dalam satuan miligram maka tetap pada satuan 

tersebut yaitu satuan miligram. Kemudian dihitung jumlah kuantitas atau 

penggunaan dalam setiap tahun yang ditentukan. Setelah itu DDD dihitung 

dengan membagi total dosis dengan DDD yang telah ditetapkan dalam WHO 

Indek berdasarkan masing-masing jenis golongan obat. Nilai DDD dalam 

DDD/1000 kunjungan pasien rawat jalan (KPRJ) diperoleh dengan membagi total 

DDD dengan total kunjungan pasien rawat jalan (KPRJ) yang telah dibagi 1000. 

Contoh perhitungan DDD dapat dilihat pada Tabel II.11 

Perhitungan penggunaan Azithromycin pada bulan Januari 2012 dengan jumlah 

kunjungan pasien rawat jalan (KPRJ) sebanyak 428. Sediaan Azithromycin yang 

tersedia yaitu dalam bentuk  kapsul dengan kekuatan sediaan 250 mg, yang 

digunakan 30 tablet pada bulan januari 2012. 

Tabel II.11 Contoh Perhitungan Azithromycin pada bulan Januari 2012 

Rumus DDD dari WHO : 

DDD / 1000 penduduk / hari = 
                                  (  )     

                               (    )
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DDD Azithromycin menurut WHO Index = 0,3 gram (WHO, 2013) 

 

No   Rumus Perhitungan 

 

1 

 

Jumlah 

peresepan 

obat 

Azithromycin 

pada bulan  

Januari 2012 

 

 

Kekuatan sediaan Azithromycin (mg) × 

jumlah tablet Azithromycin bulan 

Oktober 2017 

 

250 mg × 30 

= 7500 mg 

= 7,5 gram 

 

2 

 

Perhitungan 

Azithromycin 

dalam satuan 

bulan 

berdasarkan 

WHO Index 

 

 

DDD Azithromycin berdasarkan WHO 

Index 

 
                                   

                               
 

 
         

        
 

 

  = 25,0 gram 
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Perhitungan 

Kunjungan 

Pasien Rawat 

Jalan (KPRJ) 

 

 

Rumus KPRJ / 1000 penduduk / bulan : 

 
                              

             
 

 
    

     
    

 

= 0,428  

KPRJ/penduduk 
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DDD/1000 

KPRJ 

Azithromycin

/Bulan 

 

 
                                            

                        
 

  

 
         

         
 

 

= 58,4 gram 
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DDD/1000 

KPRJ 

Azithromycin

/ Hari 

 

 

 
                  

       
 

    

  
    

            
      

 

  = 1,95 gram  

 

( populasi dari 

obat 

Azithromycin 

untuk dosis 

harian) 
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Dari perhitungan tersebut didapatkan nilai DDD/1000 penduduk / Hari 

yaitu 1,95 gram. Hal ini dapat diartikan bahwa dosis rata-rata per hari untuk obat 

Azithromycin sebesar 1,95 gram. Nilai yang diperoleh dari dosis rata-rata per hari  

dapat dibandingkan dengan standar DDD yang sudah ditetapkan WHO Index, 

untuk hasil dosis harian Azithromycin jika dibandingkan dengan nilai standar 

DDD dari WHO Index memiliki arti, peresepan obat Azithromycin lebih besar 

dibanding dengan standar DDD WHO Index. DDD Azithromycin sebesar 0,3 

gram. Hasil yang diperoleh lebih besar terjadi karena pemberian obat tidak tepat 

indikasi dan pemberian dosis yang tinggi pada pasien (Nelson, 2012). 

 

 

 

 


