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Abstrak — Drug Related Problems (DRPs) atau masalah 
terkait obat adalah suatu keadaan atau peristiwa 

yang memungkinkan atau berpotensi menimbulkan 
masalah pada hasil pengobatan yang diberikan. Anak 

– anak yang harus dirawat di NICU-PICU adalah 
anak – anak yang mengalami masalah pernapasaan 

akut, kecelakaan berat, komplikasi dan kelainan 
fungsi organ. Pemberian dosis obat pada bayi dan 

anak harus dengan memperhatikan faktor usia dan 
berat badan. Obat yang akan digunakan oleh pasien 
hendaknya mempertimbangkan kondisis individu 

yang bersangkutan. Seperti adanya riwayat alergi, 
adanya penyakit penyerta (kelainan ginjal atau 

kerusakan hati) dan pasien dengan kondisi khusus 
(ibu hamil atau menyusui, balita dan lansia). 

Penelitian ini dilakukan dengan metode 
noneksperimental dengan pengambilan data 

retrospektif dan data yang diperoleh dianalisis secara 
deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai 

adanya ketidaktepatan pemilihan obat dan 
ketidaktepatan dosis pada pasien yang masuk NICU-

PICU RSU di Sukoharjo periode 2017 dengan 
membandingkan data rekam medis pasien dengan 

literatur seperti Pediatric Dosage Handbook (2009) 
dan Informulatorium Obat Nasional Indonesia 

(2008). Hasil dari penelitian ini didapatkan pasien 
yang mengalami interaksi obat sebesar 19 pasien 

(31,67%). Ketidaktepatan pemilihan obat sebesar 22 
pemberian (13,58%). Ketidaktepatan dosis sebesar 

99 pemberian (70,71%). 

Kata Kunci — DRPs, neonatal, pediatric, NICU-
PICU, ketidaktepatan pemilihan obat, ketidaktepatan 

dosis. 

I. PENDAHULUAN 

Drug Related Problems (DRPs) atau masalah terkait 
obat adalah suatu keadaan atau peristiwa yang 
memungkinkan atau berpotensi menimbulkan masalah 

pada hasil pengobatan yang diberikan. Kejadian Drug 
Related Problems (DRPs) merupakan penyebab 
kematian 4 dari 6 orang pasien. Biaya untuk kejadian 

Drug Related Problems (DRPs) dua kali lebih besar 
dibandingkan terapi yang sebenarnya (1). Penelitian di 
Multiprofessional Health Residence, Maternidade 

Escola Januário Cicco, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - Natal (RN) di Brazil pada tahun 
2017 menyebutkan bahwa kejadian Drug Related 

Problems (DRPs) di Neonatal Intensive Care Unit 
(NICU) pada 85 pasien neonatus, kesalahan pengobatan 
yang paling umum terjadi adalah pada saat peresepan 

obat yang meliputi kesalahan dosis dan frekuensi 
pemberian yang tidak memadai. Penggunaan obat yang 
sering terjadi kesalahan adalah penggunaan antimikroba, 

antitrombotik, analgesik dan obat yang bekerja pada 
Renin-Angiotensin system (2). 

Anak – anak yang harus dirawat di NICU-PICU 

adalah anak – anak yang mengalami masalah 
pernapasaan akut, kecelakaan berat, komplikasi dan 
kelainan fungsi organ. NICU - PICU berguna untuk 
perawatan observasi secara intensif pada anak - anak 

guna mendapat terapi oksigen, terapi intravena dan 
pemberian makan melalui alat (3). 

Pemberian dosis obat pada bayi dan anak harus 

dengan memperhatikan faktor usia dan berat badan. Hal 
ini karena belum matangnya fungsi organ pada neonatus 
dan pediatrik, maka dosis obat perlu disesuaikan agar 

terapi yang diberikan mencapai respon terapeutik yang 
optimal dan tidak menimbulkan efek yang merugikan 
(Hanny dan Waldi, 2009). Obat yang akan digunakan 

oleh pasien hendaknya mempertimbangkan kondisis 
individu yang bersangkutan. Seperti adanya riwayat 
alergi, adanya penyakit penyerta (kelainan ginjal atau 

kerusakan hati) dan pasien dengan kondisi khusus (ibu 
hamil atau menyusui, balita dan lansia). Pada pasien 
dengan kondisi tersebut, penggunaan obat harus 

dipertimbangkan supaya tidak membahayakan pasien 
(3). 

Penelitian mengenai Drug Related Problems (DRPs) 

pada pediatrik di NICU – PICU yang dilakukan di Hong 
Kong pada tahun 2013 dari 329 kasus menyebutkan 
bahwa penggunaan dosis obat tidak tepat sebesar 

42,7%; pemilihan obat yang tidak tepat sebesar 23,3%; 
terjadi interaksi obat sebesar 13,4% dan timbulnya efek 
samping sebesar 3%. Angka kejadian Drug Related 
Problems (DRPs) ini lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan kejadian di unit intensif dewasa (ICU). Di 
indonesia, penelitian mengenai Drug Related Problems 
(DRPs) pada neonatus sampai saat ini masih belum 

pernah dilakukan. Kebanyakan penelitian hanya 
mengarah kepada populasi pediatrik. Seperti penelitian 
yang dilakukan di Rumah Sakit Daerah Madani Sulawesi 

Tengah oleh Putu Maharani dkk tahun 2017 (4) pada 
pasien pediatrik pneumonia menunjukan bahwa 
pemilihan obat tidak tepat sebesar 1,7%; dosis obat 

kurang sebesar 25% dan dosis obat lebih sebesar 10%. 
Penelitian lain yang dilakukan oleh Nova Asani dkk 
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tahun 2016 dalam penggunaan antibiotik pada pasien 

pediatrik di Ambarawa pada 61 kasus menunjukan 
bahwa penggunaan obat tidak tepat sebesar 11,48% dan 
obat tidak tepat dosis sebesar 26,23%.   

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui 
persentase Drug Related Problems (DRPs) untuk 
kategori ketidaktepatan dosis dan ketidaktepatan 
pemilihan obat di NICU - PICU RSU di Sukoharjo 

periode 2017. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Definisi penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode non 
eksperimental dengan pengambilan data secara 
retrospektif dan data yang diperoleh dianalisis secara 

deskriptif. Subyek penelitian ini adalah semua pasien 
yang masuk NICU-PICU RSU di Sukoharjo periode 
2017. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

data secara purposive sampling, data yang diambil 
merupakan data yang telah sesuai dan memenuhi 
kriteria inklusi yang telah ditetapkan 

Data yang telah diperoleh dianalisis secara 
deskriptif, dengan menghitung persentase dari jumlah 
ketidaktepatan dosis dan ketidaktepatan pemilihan 

obat. 

%ketidaktepatan dosis =  
Jumlah ketidaktepatan dosis

Total pemberian obat
x 100%. 

%ketidaktepatan pilihan obat = 

 
Jumlah ketidaktepatan pemilihan obat

Total pemberian obat
x 100%. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pediatric Dosage Handbook 16th edition tahun 2009, 
Pharmacotherapy Handbook, lembar pengumpulan 
data. 

Bahan-bahan yang digunakan adalah rekam medik 
pasien lengkap yang berisi identitas pasien (nama, berat 
badan, dan usia), nomor rekam medik, diagnosa, 

penyakit penyerta, penggunaan obat, dosis, rute, 
frekuensi, durasi dan data laboratorium yang abnormal. 

C. Tahap pengolahan data 

Data yang telah terkumpul akan dilakukan 

pengolahan dengan teknik analisis yang meliputi evaluasi 
penggunaan obat untuk pasien neonatus dan pediatrik 
dengan kategori ketidaktepatan dosis dan 

ketidaktepatan pemilihan obat.          

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Karakteristik pasien 

Penelitian ini dimulai dengan menghitung jumlah 
total penggunaan obat pasien yang masuk NICU – 

PICU RSU di Sukoharjo periode 2017. Jumlah populasi 

dan sampel pasien terbanyak yang diperoleh dari 
Instalasi Rekam Medik RSU di Sukoharjo yaitu pada 
bulan Maret dengan jumlah 12 populasi (17,12%) dan 12 

sampel (20%). 

Biasanya anak – anak yang harus dirawat di NICU-
PICU adalah anak – anak yang mengalami masalah 
pernapasaan akut, kecelakaan berat, komplikasi dan 

kelainan fungsi organ (Departemen kesehatan RI, 2009). 
Terdapat 60 pasien masuk NICU – PICU pada periode 
2017 yang dapat dievaluasi dengan jumlah pasien laki – 

laki sebanyak 31 (51,67%) dan pasien perempuan 
sebanyak 29 (48,33%). Pasien yang dirawat  di NICU – 
PICU RSU di Sukoharjo kebanyakan berumur 0 – 28 

hari dengan jumlah 53 pasien (88,33%). Kemudian umur 
2 bulan – 2 tahun sebanyak 5 pasien (8,33%) dan umur 
28 hari – 2 bulan sebanyak 2 pasien (3,33%). 

Obat yang digunakan untuk terapi pasien neonatus 
dan pediatrik di instalasi NICU – PICU biasanya dibatasi 
dan digunakan terapi obat seminimal mungkin. Hal ini 

dikarenakan pasien anak – anak masih sangat rantang 
terhadap efek buruk obat dan penggunaan obat harus 
sangat hati – hati karena belum matangnya fungsi organ 

pada anak (Hanny dan Waldi, 2009). Jumlah penggunaan 
cairan infus yang terbanyak adalah D5 1/4 NS sebanyak 
44 pasien (73,33%), kemudian infus NaCl sebanyak 20 

pasien (33,33%) dan terendah adalah Infus RL yaitu 
sebanyak 6 pasien (10%). 

Sedangkan untuk terapi penggunaan obat terbanyak 

yaitu dengan terapi obat Cefotaxime dengan total 
pemberian kepada 29 pasien (48,33%). Kemudian yang 
mendapatkan terapi Vitamin K dengan total pemberian 
kepada 22 pasien (36,67%). Selanjutnya pemberian 

Ampicillin kepada 16 pasien (26,67%). Pemberian 
Gentamicin kepada 14 pasien (23,33%). Pemberian 
Dexamethason kepada 11 pasien (18,33%). Pemberian 

Aminophyllin kepada 10 pasien (16,67%). Pemberian 
Phenobarbital dan Furosemid kepada 9 pasien (15%). 
Pemberian Paracetamol kepada 7 pasien (11,67%). 

Pemberian Ambroxol, Trifed dan Salbutamol kepada 4 
pasien (6,67%). Pemberian Budesonid, Ranitidin dan 
Cetirizin kepada 3 pasien (5%). Pemberian Meropenem, 

Apialys drop dan Ferriz drop kepada 2 pasien (3,33%). 
Pemberian Amikacin, Ceftazidin, Amoxicillin, Sukralfat, 
Ephinerpin, Ondansetron, Domperidon dan Zink 

kepada 1 pasien (1,67%). 

 

B. Interaksi obat 

Biasanya interaksi obat terjadi jika penggunaan obat 

pada pasien lebih dari satu atau lebih secara bersamaan 
(5). Dari 60 kasus pasien didapatkan jumlah kejadian 
interaksi obat sebanyak 19 kasus (31,67%). Frekuensi 

terbanyak terjadi interaksi obat antara Furosemid 
dengan Gentamicin dengan total 4 kasus yang dapat 
meningkatkan toksisitas obat yang lain dengan 

mekanisme sinergisme farmakodinamik dan 
meningkatkan risiko ototoxicity dan nefrotoksisitas. 
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C. Ketidaktepatan pemilihan obat karena kontraindikasi 

Obat yang akan digunakan oleh pasien hendaknya 
mempertimbangkan kondisis individu yang 
bersangkutan. Seperti adanya riwayat alergi, adanya 

penyakit penyerta (kelainan ginjal atau kerusakan hati, 
pasien dengan kondisi khusus misalnya neonatus dan 
pediatrik (6). Ketidaktepatan pemilihan obat seperti 
obat yang dipilih memiliki kontraindikasi atau perhatian 

(caution) terhadap pasien (1). Evaluasi ketidaktepatan 
pemilihan obat dilihat dari obat yang diberikan kepada 
pasien dikontraindiksikan untuk pasien tersebut. Cara 

mengevaluasinya yaitu dengan melihat pemberian obat 
kepada pasien yang disesuaikan dengan diagnosa, 
penyakit penyerta, data lab, berat badan serta umur 

pasien kemudian dibandingkan dengan literatur seperti 
Drug Information Handbook, Pharmacothetapy 
Hanbook atau Pediatric Dosage Handbook. Dari jumlah 

total pemberian obat sebanyak 162 pemberian, 
didapatkan jumlah hasil ketidaktepatan pemilihan obat 
sebanyak 22 pemberian (13,58%). Sehingga jumlah tepat 

pemilihan obat adalah  pemberian 140 (86,42%).  

D.  Ketidaktepatan dosis 

Evaluasi ketidaktepatan dosis dilihat dari besaran 
dosis, frekuensi, durasi dan  rute pemberian. Dari total 

162 pemberian obat, ada 22 pemberian obat yang off 
label sehingga evaluasi ketidaktepatan dosis pada 22 
pemberian obat tersebut tidak bisa dilakukan. Evaluasi 

ketidaktepatan dosis dilakukan dari total jumlah 140 
pemberian obat. Cara mengevaluasi ketidaktepatan 
dosis yaitu dengan menghitung dosis sesuai umur dan 

berat badan kemudian dibandingkan dengan standar 
yang ada pada buku standar terapi seperti Pediatric 
Dosage Handbook tahun 2009  dan Informulatorium 
Obat Nasional Indonesia (IONI) tahun 2008. Apabila 

dosis pemakaian kurang dari dosis yang dianjurkan, 
frekuensi tidak sesuai, durasi pemakaian tidak sesuai 
atau dosis yang diberikan melebihi dosis yang 

dianjurkan, maka dapat dikatakan pasien diberikan obat 
yang tidak tepat dosis.  

Dari hasil evaluasi, diperoleh jumlah ketepatan dosis 

sebesar 41 pemberian obat (29,29%), ketidaktepatan 
dosis sebesar 99 pemberian obat (70,71%) dengan dosis 
kurang sebesar 46 pemberian obat (32,86%), dosis 

berlebih sebesar 46 pemberian obat (32,86%), frekuensi 
salah sebesar 7 pemberian obat (5%). 

IV. KESIMPULAN 

Obat yang diberikan yaitu golongan antibiotik 
35,63%, multivitamin 15,52%, kortekosteroid dan asma 
8,05%, histamin 6,90%, psikotropika 5,75%, diuretik 

5,17%, batuk & pilek 4,60%, analgesik & antipiretik 
4,02%, mual & muntah 2,30%, antasida dan narkotika 
0,58%. Pasien yang mengalami interaksi obat sebanyak 

19 pasien (31,67%). Ketidaktepatan pemilihan obat 
sebesar 22 pemberian obat (13,58%). Ketidaktepatan 
dosis sebesar 99 pemberian (70,71%). 
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