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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hasil  survei (World Health Organization) WHO lebih dari 220 

juta jiwa orang di seluruh dunia memiliki penyakit diabetes, pada tahun 

2004 dimana 70% hidup di negara berpenghasilan rendah dan menengah. 

Proyeksi kematian akan diabetes  dua kali lipat antara tahun 2005 dan 

2030 (WHO, 2010). Jumlah  penderita  Diabetes  Mellitus  (DM)  di  

Indonesia  menduduki  ranking  ke  4  terbesar  di  dunia ( Nita et al, 

2012). Menurut survey Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan pada tahun 

2007 prevalensi Diabetes Mellitus di Indonesia sebanyak 1,1% dan 

Diabetes Mellitus di perkotaan sebanyak 5,7%. 

Mengingat begitu tinggi prevalensi DM, maka perlu terapi 

farmakologi maupun non farmakologi yang rasional. Salah satu terapi 

farmakologi yang digunakan adalah obat antidiabetik oral. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2007) penggunaan antidiabetik 

oral yang paling banyak di RS Panti Rapih Yogyakarta pada tahun 2005 

adalah golongan Sulfonylurea sebanyak  164 kasus  (88,17%),  golongan  

biguanida sebanyak  119  kasus  (63,98%)  dan insulin sebanyak 94 kasus 

(50,54%). 

Salah satu efek samping yang ditimbulkan penggunaan antidiabetik 

oral adalah hipoglikemia. Dari hasil studi kasus penelitian Bodmer (2008) 

dari 7.278 kontrol subyek terdapat 2.025 kejadian hipoglikemia. Episode 

kejadian hipoglikemia substansial lebih umum diantara penggunaan 

sulfonylurea dibandingkan dengan penggunaan metformin. Antidiabetik 

oral termasuk golongan obat keras dan bukan merupakan obat Obat Wajib 

Apotek (OWA) (Kemenkes RI, 1990). Obat keras adalah obat yang tidak 

digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, 

menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lain-lain tubuh 

manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak. Obat keras hanya bisa 
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diperoleh dengan resep dokter di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan 

Balai Pengobatan (Kristina, 2007) 

Pelayanan informasi obat dapat diartikan sebagai kegiatan 

memberikan informasi dan konsultasi secara akurat, tidak bias, faktual, 

terkini, mudah dimengerti oleh pasien (Depkes RI, 2008). Berdasarkan 

kajian dari penelitian di RSUD Tugurejo Semarang periode 2007-2008 

dilaporkan bahwa tingkat pengetahuan pasien tentang penyakit DM sangat 

baik, sedangkan  pengetahuan  pasien  tentang antidiabetik oral,  yaitu  

nama  antidiabetik oral yang  dikonsumsi,  waktu  yang  benar  saat  

minum  antidiabetik oral  dan  tanda-tanda  hipoglikemia  serta  cara  

mengatasinya  perlu  untuk  ditingkatkan (Nita et al, 2012). Tenaga 

farmasis mempunyai peranan penting dalam pelayanan informasi obat 

yang diatur dalam PP 51 tahun 2009 tentang  pelayanan informasi obat 

dalam pelayanan kefarmasian. Dari penelitian tersebut menunjukan belum 

banyaknya pelayanan informasi obat yang dilakukan kepada pasien. Hal 

ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidharta et al 

(2013) bahwa komponen pelayanan informasi obat yang diberikan oleh 

apoteker pada pelayanan resep di apotek belum semua di sampaikan 

lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada. Apoteker seharusnya dapat  

meningkatkan  perannya  dalam  memberikan  informasi  obat  antidiabetik 

oral guna memaksimalkan terapi dan meminimalkan efek samping 

pengobatan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelayanan informasi obat antidiabetik oral dengan resep 

dokter yang dilakukan apoteker di apotek wilayah Kabupaten 

Banyumas ? 

2. Bagaimana pelayanan antidiabetik oral tanpa resep dokter yang 

dilakukan apoteker di apotek Kabupaten Banyumas ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui sejauh mana pelayanan informasi obat antidiabetik oral 

menggunakan resep dokter di apotek wilayah Kabupaten Banyumas. 

2. Mengetahui pelayanan antidiabetik oral tanpa resep di apotek 

Kabupaten Banyumas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan tentang pelayanan informasi obat 

antidiabetik oral di apotek wilayah Kabupaten Banyumas serta bisa 

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat meningkatkan pelayanan pasien sehingga mendapatkan 

terapi yang sesuai dengan harapan. 

3. Bagi Apoteker 

Untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian terhadap antidiabetik 

oral di apotek yang dapat menghasilkan kepuasan serta meningkatkan 

profesionalisme peran apoteker di apotek yang sesuai dengan standar 

pelayanan kefarmasian. 
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