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Abstrak : Perencanaan kebutuhan obat Antihipertensi untuk pasien hemodialisa 

merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan menentukan dalam pengelolaan 

obat. Perencanaan kebutuhan obat yang tepat akan membuat pengadaan obat menjadi 

lebih efektif dan efisien. Dalam perencanaan kebutuhan obat banyak data yang 

digunakan, salah satu data yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan obat yaitu 

data rekam medis pasien. Mengetahui pemanfaatan data rekam medis pasien 

hemodialisa dalam perencanaan kebutuhan obat Antihipertensi di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta.pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa data rekam medis 

pasien hemodialisa yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan Antihipertensi 

obat adalah data pemakaian obat. Perencanaan kebutuhan obat yang digunakan adalah 

dengan metode konsumsi. 

Kata Kunci : Data Rekam Medis, Perencanaan Kebutuhan Obat, Obat 

Antihipertensi, Rumah Sakit. 

 

Abstract : Planning needs of antihypertension drugs to hemodialysis patient is one of 

the important and crucial aspect  in the management of medication. Planning needs of 

drug will make the procurement of drugs to be more effective and efficient. In 

planning the drug needs more data is used, one of the data used in the planning of the 

medication needs of patients that medical record.Knowing use of medical records in a 

hemodialysis patient in requirements planning antihypertension drug at PKU 

Muhammadiyah Hospital of Yogyakarta.Methods Of Researche Descriptive methods 

researche with qualitative approach.Medical record data of hemodialysis patient used 

in the drug needs palnning for Antyhipertension drugs is drug consumption data. 

Planning needs medication used is method of consumption. 

Keywords : Medical record data, Drug Needs Planning, Antihipertension drug, 

Hospital. 
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PENDAHULUAN 

Gagal Ginjal Kronik (GGK) 

merupakan masalah kesehatan dunia 

dengan peningkatan insiden, 

prevalensi serta tingkat morbiditas. 

Menurut data dunia WHO (2008) 

menyebutkan bahwa penderita 

penyakit ginjal kronik yang 

membutuhkan RRT (renal 

replacement therapy) diperkirakan 

lebih dari 1,4 juta pasien, dengan 

insidensi sebesar 8% dan terus 

bertambah setiap tahunnya. Jumlah 

penderita penyakit ginjal kronik yang 

mencapai tahap gagal ginjal di 

Indonesia sendiri diperkirakan 

mencapai 150.000 pasien. Dari jumlah 

pasien tersebut yang benar-benar 

membutuhkan RRT tidak kurang dari 

3000 pasien (Simatupang, 2006). 

Sedangkan insidensi gagal ginjal 

kronik di Yogyakarta diperkirakan 

sebesar 1000 orang tiap 1 juta 

penduduk atau seorang penderita tiap 

1.000 penduduk (Kompas, 5/8/2006). 

Pada penderita gagal ginjal 

kronik, hampir selalu disertai dengan 

hipertensi, sebab hipertensi dan 

penyakit ginjal kronik merupakan dua 

hal yang selalu berhubungan erat. 

Hipertensi terjadi pada kurang lebih 

80% penderita gagal ginjal kronik 

(Henrich, 1999). 

Adapun pasien penyakit gagal 

ginjal kronik tahap akhir diindikasikan 

untuk memperoleh terapi renal 

replacemen therapy, yaitu dialisis. 

Dialisis yang dimaksud baik dialisis 

peritonial maupun hemodialisis 

(Decker et al, 2007 ; Shargel dan Yu, 

1985). 

Menurut European Society of 

Hypertension-European Society of 

Cardiology  (2003) dan 7th Joint 

National Committee of Hypertension 

(2004), target tekanan darah pada 

pasien hipertensi dengan penyakit 

ginjal sebagai faktor penyulit 

disarankan <130/80 mmHg. 

Pencapaian target ini diperberat 

dengan adanya hipertensi akibat 

komplikasi hemodialisis. Kondisi 

tersebut menjadi dasar pentingnya 

pemberian obat antihipertensi pada 

pasien dengan hemodialisis (National 

Kidney Foundation, 2005 ; Bishu, 

2006). 

Dalam pemberian terapi atau 

obat tersebut baik dokter maupun 

tenaga kesehatan lainnya harus 

mencatatnya dalam dokumen rekam 

medis. Secara lebih mendalam data 

rekam medis tidak hanya digunakan 

untuk memenuhi aspek administrasi 

dalam pemberian pelayanan kepada 

pasien. Rekam medis juga memiliki 

aspek finansial yaitu berupa 

pemanfaatan informasi rekam medis 

untuk perencanaan suatu sarana 

kesehatan (Huffman, 1994). 

Perencanaan finansial dalam 

institusi kesehatan salah satunya 

adalah perencanaan kebutuhan obat. 

Perencanaan kebutuhan obat 

merupakan salah satu aspek penting 

dalam pengelolaan obat, karena 

perencanaan kebutuhan obat akan 

mempengaruhi pengadaan, 

pendistribusian dan pemakaian obat di 

unit pelayanan kesehatan, dimana 

dengan perencanaan kebutuhan obat 

yang tepat akan membuat  pengadaan 

menjadi efektif dan efisien sehingga 

tersedia obat dengan jenis dan jumlah 

yang cukup sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan kesehatan dengan mutu 
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yang terjamin serta dapat diperoleh 

pada saat yang diperlukan (DepKes RI, 

1997). 

Berdasarkan studi pendahuluan 

yang sudah dilakukan di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

diketahui bahwa jumlah pasien yang 

menjalani hemodialisa adalah 60 

pasien perhari. Semua pasien yang 

menjalani hemodialisa tersebut 

merupakan pasien dengan hipertensi 

sehingga wajib diberikan obat 

Antihipertensi.  

Melalui penelitian ini 

diharapkan dapat diketahui bagaimana 

pemanfaatan data rekam medis pasien 

Hemodialisa dalam perencanaan 

kebutuhan obat Antihipertensi di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dan dengan 

menggunakan rancangan penelitian 

studi kasus. Subjek penelitian dalam 

penelitian ini yaitu satu orang perawat 

hemodialisa, satu orang kepala bagian 

farmasi dan satu petugas rekam medis, 

sedangkan objek penelitian ini adalah 

dokumen pencatatan obat 

antihipertensi. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara, studi 

dokumentasi dan observasi. Adapun 

untuk pemeriksaan keabsahan data 

dalam penelitian ini metode yang 

digunakan oleh peneliti adalah metode 

triangulasi sumber karena dalam 

pengumpulan data, peneliti mengambil 

data-data tersebut dari berbagai 

sumber yang mana sumbernya adalah 

perawat hemodialisa, kepala bagian 

farmasi dan petugas rekam medis.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara mendalam pada bulan Juni 

2014 kepada responden. Dalam 

penelitian ini ada dua jenis informan, 

yaitu responden dan triangulasi 

sumber. Responden dilakukan pada 

satu petugas rekam medis dan satu 

perawat hemodialisa. Sedangkan untuk 

menguji kredibilitas data, dilakukan 

wawancara kepada kepala bagian 

farmasi. 

A. Data rekam medis yang 

digunakan dalam perencanaan 

kebutuhan obatAntihipertensi 

di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

1. kegiatan pencatatan rekam 

medis 

 Dari hasil observasi dan 

wawancara selama penelitian 

diketahui bahwa rekam medis 

adalah berkas yang sangat 

penting karena mempunyai 

banyak kegunaan dan 

mengandung banyak informasi 

mengenai pasien dan tindakan 

yang telah diberikan kepada 

pasien. Untuk berkas rekam 

medis pasien hemodialisa 

sendiri dicatat oleh dokter dan 

perawat hemodialisa ketika 

pasien sedang menjalani terapi 

di unit hemodialisa, selanjutnya 

data pasien akan di entry ke 

dalam komputer,kemudian 

berkas tersebut disimpan di 

lemari penyimpanan di unit 

hemodalisa. Pada intinya 

rekam medis merupakan 
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catatan yang berisikan data 

sosial dan riwayat penyakit 

pasien serta perencanaan 

pengobatan, tetapi untuk berkas 

rekam medis pasien 

Hemodialisa masih banyak 

yang belum diisi dengan 

lengkap oleh perawat ataupun 

dokter, terutama dalam hal 

yang berkaitan dengan obat 

yang diberikan kepada pasien 

Hemodialisa. 

 Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta, pencatatan rekam 

medis pasien hemodialisa berisi 

tentang catatan data sosial dan 

riwayat penyakit pasien serta  

tindakan pengobatan yang 

diberikan kepada pasien. 

 Sesuai dengan 

PERMENKES No .269 /  

MENKES / PER / III/ 2008  

rekam medis adalah berkas 

yang berisikan catatan dan 

dokumen tentang identitas 

pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain yang telah 

diberikan kepada pasien. 

 Hatta (2009) rekam 

medis adalah berkas yang 

berisikan catatan dan dokumen 

tentang identitas pasien, 

pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan dan pelayanan lain 

yang telah diberikan oleh 

pasien. 

2. Data rekam medis yang 

digunakan dalam perencanaan 

pengadaan obat Antihipertensi. 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan cara observasi, 

studi dokumentasi dan 

wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti tentang data 

rekam medis yang digunakan 

dalam perencanaan kebutuhan 

obat di rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta, 

diketahui bahwa perencanaan 

kebutuhan obat dibuat 

berdasarkan data pengeluaran 

obat atau resep yang dilihat 

dari data rekam medis pasien. 

Dalam perencanaan 

obat banyak data yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan 

informasi yang akurat dalam 

pengambilan keputusan 

perencanaan obat. Menurut 

DepKes RI (1997) data yang 

digunakan dalam perencanaan 

kebutuhan obat adalah kartu 

stok obat, buku register obat 

dan catatan rekam medis. 

Di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta 

data rekam medis yang 

digunakan dalam perencanaan 

kebutuhan obat adalah data 

pengeluaran obat atau resep 

yang direkap di bagian rekam 

medis untuk selanjutnya 

diserahkan ke bagian farmasi, 

data pemakaian obat atau 

konsumsi dan data penjualan 

obat.  

3. Perencanaan kebutuhan obat 

Antihipertensi di Rumah Sakit 

PKU  

Muhammadiyah Yogyakarta. 
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Berdasarkan penjelasan 

responden satu dan triangulasi 

sumber di atas, mengemukakan 

bahwa perencanaan kebutuhan 

obat dan anggaran untuk 

kebutuhan obat dibuat pertahun 

dengan melihat resep yang keluar 

tahun sebelumnya serta obat yang 

paling sering keluar apa beserta 

jumlahnya. Sedangkan untuk RL 

3.13 (Formulir Kegiatan Obat, 

Penulisan dan Pelayanan Resep) 

belum dilaporkan oleh bagian 

rekam medis. Tetapi untuk laporan 

tentang kegiatan obat dan 

pelayanan resep sudah dibuat oleh 

bagian farmasi. 

Berdasarkan hasil penelitian di 

Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta 

diketahui bahwa perencanaan 

kebutuhan obat dibuat pertahun, 

dengan melihat resep atau obat 

yang keluar pada tahun 

sebelumnya (metode konsumsi), 

serta obat apa yang paling sering 

keluar beserta jumlahnya. 

4. Jenis obat Antihipertensi yang 

diberikan kepada pasien 

Hemodialisa di    Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara observasi, studi 

dokumentasi dan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti tentang 

jenis obat Antihipertensi yang 

diberikan kepada pasien 

Hemodialisa di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta 

diketahui bahwa obat yang paling 

banyak diberikan kepada pasien 

Hemodialisa adalah obat golongan 

diuretik. Pasien yang menjalani 

Hemodialisa dapat memperoleh 

lebih dari satu jenis obat 

Antihipertensi, karena tekanan 

darahnya yang susah untuk 

dikontrol.   

 

KESIMPULAN 

Data rekam medis pasien 

hemodialisa yang digunakan dalam 

perencanaan kebutuhan obat 

Antihipertensi di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah adalah data 

pengeluaran obat atau resep obat dan 

data pemakaian obat. Tetapi dalam 

pendokumentasiannya masih banyak 

data rekam medis pasien yang belum 

lengkap, terutama data pemberian 

obat.  

Perencanaan kebutuhan obat di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta menggunakan metode 

konsumsi dengan melihat resep atau 

obat yang keluar pada tahun 

sebelumnya. perencanaan kebutuhan 

obat di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta sudah 

baik, ini bisa dilihat dari tidak pernah 

terjadi kekosongan obat. 

Jenis obat Antihipertensi yang 

paling banyak diberikan untuk pasien 

Hemodialisa di rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta adalah 

golongan Diuretik. 

 

SARAN 

1. Sebaiknya dalam 

pendokumtasiannya, berkas rekam 

medis pasien hemodialisa 

dilengkapi, sehingga dapat 

digunakan secara optimal untuk 

perencanaan kebutuhan obat 
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Antihipertensi,mengingat 

pentingnya data rekam medis 

untuk perencanaan kebutuhan obat 

2. Sebaiknya laporan RL 3.13 

(Formulir Kegiatan Obat, 

Penulisan dan Pelayanan Resep) 

juga dibuat oleh bagian rekam 

medis, untuk mengetahui semua 

informasi yang berhubungan 

dengan obat, sehingga dapat 

menjadi bahan pertimbangan 

dalam menentukan anggaran untuk 

kebutuhan obat. 
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