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1.1 Latar Belakang Masalah 

Rheumatoid arthritis (RA) adalah penyakit kronis yang menyebabkan nyeri, 

kekakuan, pembengkakan dan keterbatasan gerak serta fungsi dari banyak sendi. 

RA adalah bentuk paling umum dari arthritis autoimun (21), yang mempengaruhi 

lebih dari 1,3 juta orang amerika, dari jumlah tersebut 75% adalah perempuan, 

bahkan 13% wanita mungkin mengalami RA dalam hidupnya. (Siti Netti Ritonga 

2019). 

Secara relative rheumatoid arthritis merupakan penyakit yang sering terjadi 

diseluruh dunia dengan distribusi yang luas, beberapa studi terkini sebagian besar 

menjelaskan tentang prevalensi rheumatoid arthritis  yang telah memperkirakan 

angka keseluruh sekitar 1%. Di Indonesia prevalensi rematik pada tahun 2004 

mencapai 2 juta jiwa, dengan perbandingan pasien wanita tiga kali lipatnya dari 

laki-laki. Jumlah penderita rematik di Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan 

prevalensi mencapai 29,35%, pada tahun 2012 prevalensinya sebanyak 39,47%, 

dan tahun 2013 prevalensinya sebanyak 45,59% (Bawarodi,2017). 

Rheumatoid arthritis selain mengakibatkan gangguan fisik juga dapat 

mengakibatkan adanya gangguan psikologis.Gangguan psikologis seperti 

kecemasan dan depresi dapat mempengaruhi aktivitas pasien rheumatoid arthritis 

(Overman, 2014).Kecemasan dan gangguan psikologis lainnya juga dapat 

mempengaruhi aktivitas penyakit yaitu dengan adanya gangguan pada fungsi 

sistem imun, endokrin, dan sistem saraf pusat. Gangguan psikologis lainnya 

seperti kecemasan akan meningkatkan aktivitas Hypothalamic-pituitary-adrenal 
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Axis,Sympathetic-adrenal-medullary Axis, dan kadar sitokin pro inflamasi. Sekresi 

hormon kortisol juga akan meningkat akibat aktivitas aksis stress dan 

menyebabkan reseptor glukokortikoid mengalami downregulated sehingga 

reseptor tidak sensitive terhadap produk-produk inhibisi terhadap aksis tersebut. 

Keadaan ini akan meningkatkan reaksi inflamasi sehingga intensitas nyeri 

semakin tinggi (Triana, 2015 ). 

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 2010 bahwa lebih dari 355 

juta orang didunia menderita penyakit RA, angka rheumatoid arthritis di Indonesia 

pada desember 2009 adalah sebesar 32,2% (Nainggolan,2009). Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Zeng QY et al (2008) pada penderita rheumatoid 

arthritis didapatkan hasil prevalensi nyeri reumatik di Indonesia mencapai 23,6% 

hingga 31,3%. 

Penyakit Rheumatoid Arthritis merupakan penyakit dengan prognosis jangka 

panjang buruk. Sekitar 80% pasien yang menderita penyakit ini akan kehilangan 

kemampuan setelah 20 tahun dan tingkat harapan hidup berkurang sekitar 3-18 

tahun, Hal ini menyebabkan kerugian secara personal, sosial dan ekonomi 

(Schuna 2008). 

Pengobatan pada pasien rheumatoid arthritis biasanya berupa terapi 

nonfarmakologi dan terapi farmakologi, Terapi nonfarmakologi antara lain dengan 

perubahan perilaku yang sehat, keseimbangan antara olahraga dan istirahat, 

mengurangi stress dan konsumsi makanan yang sehat. Pengobatan pada pasien 

rheumatoid arthritis biasanya berupa terapi nonfarmakolgi dan terapi farmakologi, 

Operasi biasa dilakukan pada pasien dengan kerusakan sendi yang parah.Tujuan 

dilakukannya operasi adalah meredakan nyeri, meningkatkan fungsi sendi, dan 
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meningkatkan kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari (Schuna 

2008). 

Terapi farmakologi dilakukan dengan pemberian obat-obatan, obat diberikan 

untuk meredakan nyeri antara lain analgetika nonopioid, analgetika opioid dan 

NSAIDs. Inflamasi yang terjadi dapat dikurangi dan dihambat menggunakan 

NSAIDs.Kortikosteroid dan DMARDs (disease modifying antirheumatic Drugs) 

(Wells et al 2006). 

Tujuan dari pengobatan rheumatoid arthritis adalah mengurangi atau 

menghilangkan nyeri yang timbul, mengurangi inflamasi menghambat atau 

menghentikan kerusakan sendi dan mencegah komplikasi sistemik.Sehingga 

kemampuan dalam beraktivitas dan bekerja pasien meningkat, Adanya strategi 

pengobatan yang tepat pada pasien RA diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

hidup pasien (Schuna 2008). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan obat RA di ruang 

rawat inap rumah sakit karya bakti ujung Bandar rantau prapat tahun 2018-2019, 

karna pemilihan dan penggunaan terapi pada pasien Rheumatoid Arthritis yang 

tepat akan menentukan keberhasilan pengobatan dan menghindari efek samping 

yang serius. Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian evaluasi 

penggunaan obat RA pada pasien Rheumatoid arthritis di ruang rawat inap rumah 

sakit Karya Bakti Ujung Bandar tahu 2018-2019, penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode deskriptif. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur apakah 

obat RA yang digunakan sudah tepat. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana evaluasi penggunaan obat RA pada pasien Rheumatoid Arthritis 

diruang rawat inap rumah sakit Karya Bakti Ujung Bandar Rantau prapat 

tahun 2018-2019 berdasarkan tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat dan 

tepat dosis ? 

2. Apakah obat yang paling banyak digunakan pada pasien Rheumatoid 

Arthritis di ruang rawat inap rumah sakit Karya Bakti Ujung Bandar tahun 

2018-2019? 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih lemah keberadaannya 

sehingga perlu dibuktikan melalui penelitian (Silaen Sofar 2018).Hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu : obat yang paling banyak digunakan pada penderita 

Rheumatoid Arthritis dirumah sakit  karya bakti ujung bandar rantauprapat tahun 

2018-2019 adalah Natrium diklofenak. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka di peroleh tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui evaluasi  penggunaan obat RA pada pasien Rheumatoid 

Arthritis di ruang rawat inap rumah sakit Karya Bakti Ujung Bandar tahun 

2018-2019 berdasarkan tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat dan tepat 

dosis. 
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2. Untuk mengetahui obat apa yang paling banyak digunakan pada pasien 

Rheumatoid Arthritis diruang rawat inap rumah sakit Karya Bakti Ujung 

Bandar Rantau Prapat tahun 2018-2019. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Menjadi salah satu sumber pengetahuan tentang pengobatan Rheumatoid 

arthritis di rumah sakit Karya Bakti Ujung Bandar 

2. Bagi peneliti, diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahun 

tentang evaluasi dan penggunaan obat yang tepat dan rasional 

3. Bagi Masyarakat, terkhusus penderita Rheumatoid Arthritis dapat 

menggunakan obat yang baik dan tepat serta mengetahui jenis-jenis obat 

Rheumatoid Arthritis 


