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PENDAHULUAN 
 

 Latar Belakang 

 

Interaksi obat merupakan interaksi antara suatu obat dengan bahan lainnya 

yang mencegah obat tersebut memberikan efek seperti yang diharapkan . interaksi 

tersebut dapat berupa antara obat dengan obat, obat dengan makanan, dan antara 

obat dengan penyakit. Definisi ini mencakup interaksi obat dengan obat lainnya, 

obat dengan makanan serta obat dengan bahan lainnya (Tatro DS.,2014). Interaksi 

obat merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian tenaga kesehatan terutama 

dokter dan apoteker karena adanya interaksi obat ini dapat memengaruhi hasil 

terapi pasien. Kejadian interaksi obat perlu dimonitor pada pasien yang menerima 

polifarmasi, pasien usia lanjut, pasien dengan penyakit kronis. Salah satu 

kelompok pasien yang perlu mendapat perhatian adalah pasien diabetes melitus 

tipe 2 (Gutrie B, dkk., 2010) 

Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit kronis yang membutuhkan 

perawatan medis dalam jangka waktu panjang dengan tujuan untuk mencegah 

timbulnya komplikasi kronis mikrovaskular, makrovaskular dan neuropati 

(American Diabetes Association, 2016). Penyakit ini disebabkan karena adanya 

gangguan metabolisme secara genetik dan klinik yang ditandai dengan 

hiperglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, 

lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau 

penurunan sensitivitas insulin, atau keduanya (Wells BG,dkk., 2015). Pada 

umumnya, DM dikelompokkan menjadi 2, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. Pada 

DM tipe 1 disebabkan rusaknya sel-β pankreas dan seringkali terjadi pada pasien 
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dibawah 15 tahun. Sedangkan pada DM tipe 2 lebih disebabkan karena faktor 

genetik dan obesitas (Walker R, 2003). DM tipe 2 merupakan jenis DM yang 

paling banyak ditemukan lebih dari 90% ( Suyono S., 2005). 

World Health organization (WHO) menyebutkan bahwa pada tahun 2014 

secara global penderita diabetes berusia diatas 18 tahun yaitu sebanyak 422 juta 

(WHO, 2016). Hal ini didukung juga berdasarkan data IDF (International 

Diabetes Federation) menyatakan bahwa terdapat 425 juta penderita DM didunia 

pada tahun 2017 dan jumlah penderita diperkirakan akan meningkat menjadi 629 

juta pada tahun 2045 (IDF, 2017). Peningkatan jumlah penderita penyakit ini 

sebagian besar akan terjadi di negara berkembang, disebabkan oleh pertumbuhan 

penduduk, penuaan, obesitas dan gaya hidup (WHO, 2016). Indonesia merupakan 

salah satu negara berkembang yang menempati urutan ke-6 di dunia dengan 

jumlah penderita DM sebanyak 10,3 juta dan diperkirakan akan meningkat 

menjadi 16,7 juta pada tahun 2045 (IDF, 2017). 

Beberapa penelitian telah melaporkan potensi terjadinya interaksi obat 

antidiabetes. Penelitian yang dilakukan di sebuah rumah sakit swasta di Bandung 

melaporkan bahwa 26,83% pasien mendapatkan obat yang berinteraksi. Penelitian 

di Manado juga menemukan bahwa kejadian interaksi obat pada diabetes melitus 

tipe 2(DM2) menempati urutan tertinggi diantara kejadian permasalahan terkait 

obat (drug related problems/DRP) lainnya yakni sebesar 60%. Penelitian lain 

pada pasien diabetes melitus tipe 2 rawat jalan di sebuah rumah sakit di Depok 

juga melaporkan hal senada yakni sebesar 41,69% resep yang diterima pasien 

mengandung obat yang berinteraksi.(Farmasi D., Universitas F. 2008). Kejadian 

interaksi obat ini tidak hanya dilaporkan di dalam negeri, tetapi juga dalam 
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publikasi internasional. Sebuah studi di Malaysia yang mengkaji DRP 

menemukan bahwa interaksi obat juga menempati urutan pertama dari kejadian 

DRP pada obat pasien diabetes melitus tipe 2 sebesar 18% (Zaman Huri H., 

2013). 

Besarnya persentase kejadian interaksi obat berdasarkan penelitian- 

penelitian diatas, mendorong dilakukannya penelitian untuk mengidentifikasi 

interaksi obat antidiabetes terhadap pasien DM tipe 2 di Instalasi Rawat Inap 

Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia karena belum adanya data tentang 

kejadian interaksi obat khususnya pada pasien diabetes melitus tipe 2 terkait 

pengaruh obat terhadap perubahan KGD pasien, sehingga penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi rumah sakit terutama dalam hal peningkatan 

layanan pengobatan terhadap pasien. 

 
 

 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

a. Apakah jenis kelamin yang mayoritas menderita penyakit diabetes melitus 

tipe II di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan 

Januari-Maret 2020? 

b. Apakah usia yang mayoritas menderita penyakit diabetes melitus tipe II di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Januari- 

Maret 2020? 

c. Apakah obat antidiabetes yang paling banyak digunakan di Rumah Sakit 

Imelda Pekerja Indonesia Medan Januari-Maret Tahun 2020 ? 
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d. Apakah mayoritas penggunaan obat antidiabetes di Instalasi Rawat Inap 

Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia yang digunakan terapi tunggal saja? 

e. Apakah ada interaksi yang terjadi antara obat antidiabetes dengan obat oral 

lainnya ? 

 
 

 Hipotesis 

 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah : 

 

a. Mayoritas jenis kelamin yang menderita diabetes mellitus tipe II di Instalasi 

Rawat Inap Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Januari-Maret 2020 yaitu 

perempuan. 

b. Mayoritas usia pasien yang menderita diabetes melitus tipeII di Instalasi 

Rawat Inap Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Januari-Maret 2020 yaitu 

berkisar 59-65 tahun. 

c. Obat antidiabetes yang paling banyak digunakan di Rumah Sakit Imelda 

Pekerja Indonesia Medan Januari-Maret Tahun 2020 adalah Metformin. 

d. Mayoritas penggunaan obat antidiabetes di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 

Imelda Pekerja Indonesia Januari-Maret 2020 yang digunakan ialah terapi 

tunggal. 

e. Ada interaksi yang terjadi antara obat antidiabetes dengan obat oral lainnya di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Januari-Maret 

2020. 
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 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian  ini antara 

lain untuk : 

a. Mengetahui mayoritas jenis kelamin yang menderita diabetes mellitus tipe II 

di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Januari-Maret 

2020. 

b. Mengetahui mayoritas usia pasienyang menderita diabetes mellitus tipe II di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Januari-Maret 

2020. 

c. Mengetahui obat antidiabetes yang paling banyak digunakan di Rumah Sakit 

Imelda Pekerja Indonesia Medan Januari-Maret Tahun 2020. 

d. Mengetahui Mayoritas penggunaan obat antidiabetes di Instalasi Rawat Inap 

Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Januari-Maret 2020 yang digunakan. 

e. Mengetahui ada interaksi yang terjadi antara obat antidiabetes dengan obat 

oral lainnya di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia 

Januari-Maret 2020. 

 
 

 Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah : 

 

a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mendalam peneliti tentang 

Interaksi Obat. 

b. Memberikan informasi tentang Interaksi Obat yang terjadi pada pasien rawat 

inap DM Tipe 2 di RSU Imelda Pekerja Indonesia. 
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c. Sebagai bahan masukan dalam peningkatan kinerja serta kolaborasi 

khususnya dokter dan apoteker guna perbaikan layanan kesehatan. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan 

untuk penelitian selanjutnya mengenai Interaksi Obat. 

 
 

 Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini mengkaji tentang penanganan Interaksi obat antidiabetes 

pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum 

Imelda Pekerja Indonesia. Interaksi Obat sering terjadi dan menyebabkan 

pengobatan kurang optimal, efek samping meningkat,dan biaya pengobatan 

menjadi mahal. 

Adapun gambaran kerangka pikir peneliti ditunjukkan seperti berikut : 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Peneliti 

Variabel Bebas Variabel Terikat 


