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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Obat harus terjamin mutunya agar obat tersebut efektif saat dikonsumsi oleh 

pasien sehingga akan menghasilkan efek terapi yang maksimal. Disinilah peran 

apoteker dalam menjamin mutu obat agar tetap terjaga dengan baik. Apabila obat-

obatan tidak dikelola dan digunakan sebagaimana mestinya, maka akan timbul 

berbagai kerugian, baik medis maupun ekonomis. Untuk itu, pengelolaan obat 

harus ditangani secara profesional. Salah satu faktor yang mendukung penjaminan 

mutu obat adalah penyimpanan obat yang tepat dan sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Kegiatan penyimpanan disini mencakup tiga faktor yaitu 

pengaturan ruangan, penyusunan obat, serta pengamatan mutu fisik obat (Athijah 

dkk., 2011). 

Salah satu faktor luar yang menyebabkan ketidakstabilan sediaan farmasi 

adalah perubahan suhu. Sehingga penyimpanan obat  pada kondisi suhu udara 

yang sangat panas, kelembaban ruangan yang tinggi dan terpapar cahaya dapat 

merusak mutu obat. Pada dasarnya setiap obat yang dibuat tidak segera 

digunakan. Hal ini memerlukan waktu yang tidak dapat ditentukan dalam 

hitungan bulan bahkan tahun, yaitu dimulai dari distribusi dari gedung pabrik 

hingga ke tangan pasien. Syarat mutlak setiap obat yang beredar adalah harus 

aman (safety), bermutu (quality), dan bermanfaat (efficacy). Selama distribusi 

banyak sekali faktor lingkungan yang mungkin saja mempengaruhi mutu obat 

seperti suhu, cahaya, dan kelembaban. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang 

dapat menjamin syarat mutlak itu terpenuhi, bukan hanya saat obat didaftarkan, 

atau setelah diproduksi di pabriknya, namun saat obat didistribusikan, hingga saat 

digunakan oleh pasien (Luawo dkk., 2012). 

Obat yang disimpan atau dikelola di puskesmas kebanyakan obat generik 

yang jenisnya cukup banyak, salah satunya nifedipin, yaitu derivat dihidropiridin. 

Derivat dihidropiridin ini termasuk kelompok antagonis kalsium (calcium entry / 

channel blockers) yang berdaya menghambat masuknya Ca ke dalam sel-sel otot 
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jantung dan sel-sel otot polos di dinding arteri. Oleh karena itu, kontraktilitas sel-

sel tersebut dihambat dengan efek vasodilatasi. Obat ini banyak digunakan antara 

lain pada penyakit jantung angina pectoris dan juga pada hipertensi (Tan & 

Rahardja, 2007). 

Kondisi penyimpanan di puskesmas sangat mempengaruhi stabilitas obat. 

Dalam penyimpanan obat di puskesmas penempatan obat sebagian besar belum 

tentu sesuai. Hal ini disebabkan banyaknya sediaan obat yang disimpan di 

puskesmas dan kurangnya tenaga kerja. Stabilitas dari tablet nifedipin, obat ini 

mudah rusak ketika terpapar langsung oleh cahaya, sehingga sebaiknya disimpan 

pada suhu < 30 
0
C, di tempat kering, sejuk, dan terlindung dari cahaya, sedangkan 

suhu dalam penyimpanan obat di puskesmas daerah Purwokerto > 30 
0
C yang 

kemungkinan dapat mempengaruhi kadar pada tablet nifedipin. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian mengenai hubungan pengelolaan obat terutama penyimpanan 

obat di puskesmas, terhadap pada stabilitas tablet nifedipin dari beberapa 

puskesmas di wilayah Purwokerto. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka perumusan masalah yang timbul adalah: 

1. Bagaimana kondisi penyimpanan tablet nifedipin di puskesmas wilayah 

Purwokerto? 

2. Bagaimana stabilitas tablet nifedipin yang disimpan di puskesmas dengan 

mengetahui kadarnya dengan kondisi penyimpanan yang berbeda-beda? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk:  

1. Mengetahui kondisi penyimpanan tablet nifedipin di puskesmas wilayah 

Purwokerto. 

2. Mengetahui bagaimana stabilitas tablet nifedipin yang disimpan di puskesmas 

wilayah Purwokerto. 
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D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan data stabilitas tablet nifedipin 

yang disimpan di puskesmas wilayah Purwokerto, sehingga dapat digunakan 

untuk mengevaluasi dan memperbaiki kondisi penyimpanan. Adanya kuesioner 

bermanfaat untuk menyelaraskan apakah ada hubungan yang selaras antara 

pengaruh kondisi penyimpanan terhadap stabilitas kadar dari tablet nifedipin.  
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