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ABSTRAK 

 

Lanjut usia (lansia) adalah mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Pada lansia terdapat kondisi-kondisi khusus 

seperti multipatologi, fungsi organ yang menurun serta rentan terhadap penyakit dan stres. Banyaknya gangguan 

kesehatan yang dialami mendorong meningkatnya penggunaan obat pada lansia. Hal tersebut juga meningkatkan 

resiko terjadinya drug related problems (DRPs). Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktek pengelolaan obat 

pada lansia di Surabaya. Pengambilan data dilakukan di beberapa lokasi di wilayah Surabaya yang terdapat 

kegiatan lansia pada bulan September-Desember 2013 dengan accidental sampling. Metode pengambilan data 

dengan wawancara terstruktur menggunakan instrumen berupa lembar kesediaan menjadi responden, daftar 

pertanyaan, dan lembar jawaban. Variabel penelitian ini  adalah penggunaan obat oleh lansia meliputi cara 

mendapatkan, cara menggunakan, dan cara membuang obat. Terdapat 199 responden yang diwawancarai. Dari 

responden tersebut, 170 (85,4%) orang diantaranya mengambil  sendiri obatnya di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Sejumlah 62 (31,2%) responden tidak membaca petunjuk pada saat hendak menggunakan obat dengan berbagai 

alasan. Salah satunya adalah karena merasa sudah sembuh. Sebanyak 44 (20,3%) responden dalam penelitian ini  

menggunakan obat lain secara swamedikasi untuk mengatasi gangguan kesehatan. Hal tersebut meningkatkan 

risiko terjadinya interaksi obat yang dapat berakibat mengganggu keamanan penggunaan obat. Peran serta tenaga 

kesehatan terutama apoteker dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan efektifitas penggunaan obat pada lansia.  

 

Kata kunci: lanjut usia, penggunaan obat, DRP, pengelolaan obat 

 

 

ABSTRACT 

 

Elderly are those aged 60 years and over. There are special circumstances in the elderly such as multipathology, 

declining organ functio, vulnerable to disease and stress. The number of health problems experienced by elderly 

encouraging the increased use of drugs. It also increases the risk of drug related problems (DRPs). This study 

aims to explore the profile of drug management practice of elderly in Surabaya. Data were collected at several 

locations in the Surabaya region which had elderly activities from September to December 2013, using 

accidental sampling.Data were collected using structured interviews with the help of questions list, and answer 

sheet. Informed consent was also collected from the participants. The variables of this study were the use of 

drugs by the elderly including how to get, how to use, and how to dispose of medications. There were 199 

respondents interviewed. Of these respondents, 170 (85.4 %) of them taking their own medicine from health care 

facilities. A total of 62 (31.2 %) of respondents did not read the instructions on when they want to use drugs for 

various reasons. One was because it was already cured. A total of 44 (20.3 %) of respondents in this study using 

other OTC drugs to address health problems. This increases the risk of drug interactions that can result in unsafe 

use of drugs. The participation of health care practitioners, especially Pharmacists needed to ensure the safety 

and effectiveness of drug use in the elderly. 

 

Keywords: elderly, drug use, DRP, drug management 
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PENDAHULUAN 

 

Sebagai negara berkembang, peningkatan taraf 

hidup dan kesejahteraan telah berdampak pada 

peningkatan usia harapan hidup (UHH) masyarakat 

Indonesia, sehingga terjadi perubahan proporsi 

penduduk lansia. Hasil sensus penduduk yang 

dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan bahwa pada tahun 2000, UHH di 

Indonesia mencapai 67 tahun dari populasi lansia 

yang diperkirakan 17 juta orang. Pada tahun 2020, 

jumlah penduduk lansia Indonesia diproyeksikan 

mencapai 28 juta orang dengan UHH 71 tahun 

(Depsos, 2008). Peningkatan ini berdampak pada 

meningkatnya masalah kesehatan terutama kejadian 

penyakit kronis dan degeneratif, sehingga 

kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan jangka 

panjang dan berkesinambungan menjadi meningkat. 

Pada lansia juga terjadi perubahan fungsi 

fisiologis yang mencakup menurunnya fungsi 

sistem pencernaan, kardiovaskular, pernapasan, 

saraf, sistem endokrin, fungsi ginjal, dan lainnya. 

Selain itu perubahan juga terjadi dalam beberapa 

proses pada tubuh meliputi absorbsi, distribusi, 

metabolisme, eskresi, dan respon tubuh terhadap 

intake obat (Harman, 1990). 

Kecenderungan meningkatnya keadaan 

patologis pada lansia menyebabkan peningkatan 

konsumsi obat sehingga memperbesar adanya risiko 

drug-related problems (DRPs) termasuk reaksi efek 

samping, interaksi obat, ataupun reaksi toksik 

(Chutka et al, 2004). Menurunnya kemampuan 

mendengar, melihat, dan mengingat pada lansia 

juga berperan dalam terjadinya DRPs, terutama 

pada pasien yang mendapatkan jumlah terapi obat 

yang banyak dengan regimentasi dosis yang 

bermacam-macam (polifarmasi). Begitu juga 

menurunnya kemampuan secara fisik dalam 

penggunaan obat secara benar seperti mudah 

bingung, gangguan keseimbangan dan gerak, serta 

menurunnya vitalitas tubuh (Fulmer at al, 2001).  

DRP adalah pengalaman yang tidak diinginkan 

seseorang (pasien) ketika mendapatkan terapi obat 

dan secara potensial ataupun aktual dapat 

mempengaruhi outcome terapi yang diinginkan 

(Strand et al., 1990). Beberapa faktor yang 

meningkatkan risiko pasien lansia mengalami DRPs 

adalah perubahan komposisi tubuh, polifarmasi, 

dan ketidakpatuhan terhadap regimentasi 

pengobatan (Williams, 2000). Polifarmasi bisa 

disebabkan karena kecenderungan masyarakat yang 

melakukan upaya kesehatan di beberapa tempat 

sekaligus.  

Apoteker adalah tenaga profesional yang turut 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan terutama dalam hal 

penyediaan obat-obatan dan penggunaannya. 

Tanggung jawab tersebut dimaksudkan untuk 

memastikan penggunaan obat oleh masyarakat tepat 

indikasi, efektif dan aman. Dalam kaitannya dengan 

kompleksitas permasalahan penggunaan obat pada 

lansia, berbagai upaya diperlukan untuk dapat 

menjamin keefektifan dan keamanan penggunaan 

obat. Untuk itu terlebih dahulu diperlukan 

identifikasi problem secara terstruktur agar dapat 

merancang pelayanan yang sesuai dan berkualitas 

untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktek 

pengelolaan obat pada lansia di Surabaya. 

  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

dengan rancangan penelitian observasional, cross-

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh lansia di wilayah Surabaya. Sementara 

sampel dalam penelitian ini adalah lansia yang 

memenuhi kriteria inklusi yaitu: 

1. Berusia 60 tahun atau lebih 

2. Sedang menggunakan obat untuk terapi 

jangka panjang (kronis) 

3. Bersedia menjadi responden 

4. Dapat berkomunikasi dengan baik 

Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik non probability sampling, 

yaitu accidental sampling. Responden penelitian 

adalah lansia yang ditemui oleh peneliti selama 

rentang waktu penelitian yaitu September-

Desember 2013 dan memenuhi kriteria inklusi.  

Variabel yang akan diteliti adalah penggunaan 

obat oleh lansia meliputi cara mendapatkan, cara 

menggunakan, dan cara membuang obat. Penelitian 

ini menggunakan data yang didapat dari hasil 

wawancara dengan responden. Wawancara 

dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan 

terstruktur. Sebelum digunakan, daftar pertanyaan 

yang menjadi panduan wawancara divalidasi 

dengan cara diujicobakan pada individu yang 

mempunyai kriteria yang mirip dengan calon 

responden dan dikonsultasikan dengan pakar. 

Selain itu juga dilakukan uji validitas terhadap 

pewawancara dengan melakukan training dan uji 

coba.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dilakukan uji coba terhadap daftar pertanyaan 

dan pewawancara. Terjadi perubahan beberapa 

pertanyaan setelah uji coba. Daftar pertanyaan 

dinyatakan dapat digunakan apabila sudah 

mewakili semua variabel penelitian, tidak bias, 

serta cukup mudah dimengerti oleh calon 

responden. Terdapat 199 lansia yang bersedia 

menjadi responden dalam penelitian ini.  

Tabel 1 menyajikan data demografi responden. 

Dalam penelitian ini lebih banyak responden laki-
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laki daripada perempuan. Sedangkan berdasarkan 

data susunan penduduk Indonesia hasil sensus 

penduduk tahun 2010, pada usia 60 tahun ke atas 

penduduk perempuan memiliki proporsi yang lebih 

besar dari laki-laki (BPS, 2012). Dari sumber data 

yang sama juga diperoleh gambaran bahwa bentuk 

piramida penduduk Indonesia adalah mengerucut 

dengan puncak meruncing. Dengan meningkatnya 

kesejahteraan yang berakibat pada meningkatnya 

usia harapan hidup, maka diprediksi jumlah lansia 

akan semakin meningkat dimasa yang akan datang. 

Untuk itu upaya kesehatan harus terus ditingkatkan 

untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan penduduk. Hal tersebut dimaksudkan 

agar pada saat penduduk memasuki usia lanjut tetap 

mempunyai kualitas hidup yang baik dan dapat 

berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. 

 

Tabel 1. Data demografi responden  

 

Sumber dana untuk pembelian obat pada 

responden yang terbanyak adalah berasal dari 

asuransi kesehatan yaitu 134 (67,3%). Menurut 

Undang Undang No 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia, “pelayanan kesehatan 

dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar 

kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi 

secara wajar”. Upaya peningkatan kesejahteraan 

tersebut bertujuan untuk memperpanjang usia 

harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya 

kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia, serta 

terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan 

bangsa. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan 

dalam bidang kesehatan, keterjangkauan pelayanan 

termasuk penyediaan obat-obatan menjadi sangat 

penting untuk tercapainya tujuan tersebut. 

Pada tabel 1 juga dapat dilihat bahwa sebagian 

besar responden mendapatkan obat di apotek. Hal 

ini mejadi tantangan tersendiri bagi apoteker di 

apotek dimana pelayanan jangka panjang dan 

berkesinambungan sangat dibutuhkan. Apoteker 

adalah tenaga profesional yang turut betanggung 

jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan terutama dalam hal penyediaan obat-

obatan dan penggunaannya di masyarakat. 

Tanggung jawab tersebut dimaksudkan untuk 

memastikan penggunaan obat yang rasional oleh 

masyarakat yaitu tepat indikasi, efektif dan aman. 

Apoteker juga harus mampu mengidentifikasi, 

mengatasi dan mencegah terjadinya DRP serta 

memastikan tujuan terapi pasien dapat tercapai serta 

terwujudnya outcome terapi yang optimal. 

Pada penderita lanjut usia, apoteker harus 

memberi perhatian lebih dengan memberikan 

pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan 

kebutuhan. Pelayanan kefarmasian di rumah (home 

pharmacy care) adalah salah satu pelayanan oleh 

apoteker yang dimaksudkan untuk menjamin 

kebenaran penggunaan obat oleh pasien di rumah 

terutama untuk pasien lansia dengan penyakit 

kronis (Depkes RI, 2008).  

Seratus tujuh puluh (85,4%) responden 

mengambil obatnya sendiri di fasilitas pelayanan 

kesehatan. Tatap muka dengan pasien secara 

langsung merupakan salah satu pendukung untuk 

mewujudkan pharmaceutical care. Dalam tatap 

muka tersebut dapat terjadi interaksi antara pasien 

dengan apoteker yang dapat mendukung kepatuhan 

pasien dalam penggunaan obat.   

Tabel 2 menggambarkan alasan perilaku lansia 

membaca petunjuk penggunaan obat atau tidak 

membaca petunjuk penggunaan obat. Sebagian 

besar lansia yang membaca petunjuk penggunaan 

obat menyatakan bahwa mereka membaca petunjuk 

tersebut agar tidak salah dalam menggunakan 

obat/menjamin kebenaran penggunaan obat. 

Sementara alasan terbanyak dari tidak membaca 

petunjuk adalah karena mereka sudah hafal 

bagaimana cara menggunakan obat tersebut. Hal ini 

Data demografi responden n (%) 

Jenis Kelamin 

  Laki- laki 102 (51,3) 

  Perempuan 97 (48,7) 

Usia 

  ≤ 69 106 (53,5) 

  70-79 81 (40,7) 

  ≥ 80 12 (6,0) 

Sumber dana pembelian obat 

  Asuransi 134 (67,3) 

  Pribadi 43 (21,6) 

  Perusahaan 12 (6,0) 

  Pribadi dan Askes 6 (3,0) 

 

Lain-lain 1 (0,5) 

 

Missing data 3 (1,5) 

Tempat mendapatkan obat 

  Apotek 180 (90,4) 

  Puskesmas 4 (2,0) 

  Dokter praktek 4 (2,0) 

  Kantor 2 (1,0) 

 

Rumah sakit 7 (3,5) 

 

Apotek dan Rumah sakit 2 (1,0) 

Kesempatan untuk berhubungan dengan tenaga 

kesehatan saat mengambil obat 

  Diambilkan orang lain 29 (19,6) 

 Mengambil sendiri 170 (85,4) 
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dapat dimengerti karena para lansia tersebut 

mendapat obat untuk penyakit kronis yang diderita. 

Tenaga kesehatan khususnya apoteker harus 

mewaspadai apabila ada perubahan terapi dengan 

memberikan konseling obat yang lebih lengkap.  

 

Tabel 2. Perilaku lansia terhadap petunjuk 

penggunaan obat beserta alasannya 

Topik dalam kuesioner n (%) 

Alasan selalu membaca petunjuk 

penggunaan 

 
  Agar tidak salah 116 (85,3) 

  Tidak menjawab 17 (12,5) 

  Sering lupa 1 (0,7) 

  Agar tahu dosis 1 (0,7) 

     Obat yang diberikan banyak 1 (0,7) 

Alasan tidak  membaca petunjuk 

penggunaan 

 
  Sudah hafal 49 (79,0) 

  Sudah diberitahu dokter 4 (6,4) 

  Sudah disiapkan 2 (3,2) 

  Tidak bisa membaca 2 (3,2) 

     Sering lupa 2 (3,2) 

  Malas membaca 1 (1,6) 

  Tidak menuliskan alasan 2 (3,2) 

Missing data 1 (1,6) 

TOTAL 199 

 

Tabel 3. Kesulitan lansia dalam menggunakan 

 obat 

Penyebab kesulitan dalam 

penggunaan obat 
n (%) 

Pikun 10 (55,6) 

Lumpuh (stroke) 2 (11,1) 

Pandangan kabur 2 (11,1) 

Lain-lain 4 (22,4) 

TOTAL 18 

 

Selain membaca petunjuk penggunaan, hal 

yang sangat penting untuk menjamin penggunaan 

obat yang benar oleh lansia adalah kemampuan 

dalam menggunakan obat secara benar. Dalam 

penelitian ini terdapat 18 lansia yang merasa 

kesulitan dalam menggunakan obat yang 

disebabkan kondisi fisik. Alasan kesulitan tersebut 

antara lain pikun, lumpuh, gangguan penglihatan, 

dll (Tabel 3). Berdasarkan penelitian Fulmer et al 

(2001), menurunnya kemampuan secara fisik dalam 

penggunaan obat secara benar pada lansia seperti 

mudah bingung, gangguan keseimbangan dan 

gerak, serta menurunnya vitalitas tubuh sangat 

berperan dalam terjadinya DRPs. Terutama pada 

pasien yang mendapatkan jumlah terapi obat yang 

banyak dengan regimentasi dosis yang bermacam-

macam.  

Sebanyak 122 responden pernah tidak minum 

obat yang seharusnya digunakan setiap hari selama 

terapi. Alasan terbanyak tidak minum obat, 

ditunjukkan dalam Tabel 4, adalah karena lupa. 

Prevalensi ketidakpatuhan tidak selalu berhubungan 

dengan usia (Hughes, 2004). Namun kondisi 

penyakit pada lansia seringkali disertai komorbid 

sehingga terapi menjadi semakin kompleks dengan 

penggunaan obat yang banyak. Banyaknya obat 

yang digunakan tersebut merupakan salah satu 

faktor risiko terjadinya ketidakpatuhan terhadap 

pengobatan (Hussar, 2000). Walaupun instruksi 

yang spesifik mengenai dosis dan aturan pakai telah 

disampaikan, namun kejadian ketidakpatuhan 

masih mungkin terjadi. Konsekuensi dari 

ketidakpatuhan dari pasien yang tidak meminum 

obatnya dengan teratur adalah obat tersebut tidak 

akan bekerja untuk memperbaiki kondisi pasien, 

dan hal tersebut dapat mengganggu jalannya terapi 

atau bahkan dapat mendorong progressivitas 

penyakit menjadi lebih buruk (Hussar, 2000).  

 

Tabel 4. Alasan tidak minum obat 

Alasan tidak minum obat n (%) 

Lupa 90 (73,8) 

Merasa kondisinya sudah 

baik 9 (7,4) 

Malas 4  (3,3) 

Ketiduran 4  (3,3) 

Khawatir efek samping obat 4  (3,3) 

Mencoba tanpa obat 3 (2,4) 

Bosan 3 (2,4) 

Lain-lain 5 (4,0) 

TOTAL 122 

 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa 9 responden 

tidak minum obat apabila merasa kondisinya sudah 

baik. Beberapa penyakit seperti jantung dan 

hipertensi tidak selalu memberikan gejala yang 

dapat dikenali oleh pasien. Pengobatan yang teratur 

dapat mencegah perkembangan penyakit lebih 

lanjut yang tentu saja akan membutuhkan 

penanganan yang lebih rumit dan mahal. Oleh 

karena itu penting bagi apoteker untuk menjelaskan 

rencana tujuan terapi kepada pasien untuk 

meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan 

obat. Penghentian penggunaan obat oleh pasien 

tanpa pengawasan dokter juga dapat menimbulkan 
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adverse drug withdrawal events. Kejadian tersebut 

bisa disebabkan karena reaksi fisiologis yang tidak 

mendapatkan obat secara tiba-tiba maupun karena 

perkembangan penyakit yang semakin buruk 

(Midlov et al., 2009). 

Pada Tabel 4 juga didapat data bahwa 4 

responden menghentikan penggunaan obat karena 

khawatir akan efek samping obat. Penelitian 

terdahulu menyimpulkan bahwa pengetahuan 

pasien tentang obat dapat meningkatkan kepatuhan, 

namun kepedulian yang berlebihan terhadap obat 

berbanding terbalik dengan kepatuhan. Hal tersebut 

disebabkan karena kepedulian yang berlebihan 

dapat memunculkan kekhawatiran dalam 

penggunaan obat baik kekhawatiran tentang efek 

samping maupun ketergantungan terhadap obat 

(Horne and Weinman, 1999). 

 

Tabel 5. Alasan tidak menghabiskan obat 

Alasan tidak menghabiskan obat n (%) 

Lupa 35 (44,9) 

Merasa sudah sehat 8 (10,2)  

Hanya diminum saat sakit 6 (7,7) 

Malas 5 (6,4) 

Khawatir efek samping obat 5 (6,4) 

Obat berlebih/sisa 5 (6,4) 

Diganti oleh dokter 4 (5,1) 

Lain-lain 3 (3,9) 

Missing data 7 (9,0) 

TOTAL 78 

 

Sebagian besar responden dalam penelitian ini 

menghabiskan obat yang didapat sekalipun tidak 

diminum setiap hari. Mereka baru mengunjungi 

dokter atau puskesmas setelah obat yang diterima 

pada kunjungan sebelumnya sudah habis atau 

hampir habis. Sehingga jadwal kunjungan ke dokter 

atau puskesmas tidak rutin setiap bulan namun 

bergantung kepatuhan responden menggunakan 

obat. Dalam hal ini Patient Medication Record 

(PMR) akan sangat membantu Apoteker dalam 

mengidentifikasi DRP terutama dalam hal 

kepatuhan dengan cara melacak riwayat pengobatan 

pasien. Pada penelitian ini terdapat 78 responden 

yang tidak menghabiskan obatnya karena beberapa 

alasan yang disajikan dalam Tabel 5. 

Penanganan terhadap obat yang tersisa harus 

mendapat perhatian dari tenaga kesehatan terutama 

apoteker. Penanganan yang keliru oleh pasien dapat 

menyebabkan penyalahgunaan obat maupun 

penggunaan obat yang salah. Tabel 6 

menggambarkan bagaimana 78 responden tersebut 

memperlakukan obat yang tersisa, sekitar 60% 

responden membuang atau meneruskan sampai 

habis obat yang tersisa. 

Sebanyak 44 responden dalam penelitian ini 

menggunakan obat lain untuk mengatasi gangguan 

kesehatan lain pada hari pengambilan data. Obat-

obat tersebut digunakan untuk mengatasi batuk, flu, 

sakit kepala, alergi, diare, sesak nafas, nyeri, masuk 

angin, dan suplemen. Beberapa faktor yang 

meningkatkan risiko pasien lanjut usia 

mendapatkan DRPs adalah perubahan komposisi 

tubuh, polifarmasi, dan ketidakpatuhan terhadap 

regimentasi pengobatan (Williams, 2000). 

Polifarmasi bisa disebabkan karena kecenderungan 

masyarakat Indonesia yang melakukan upaya 

kesehatan di beberapa tempat sekaligus. Pelayanan 

kesehatan yang tidak melalui satu prosedur yang 

tetap atau tidak melalui satu pintu menyebabkan 

kondisi medis maupun terapi yang diberikan tidak 

terekam dengan baik, termasuk dalam hal terapi 

dengan obat. Hal ini menyebabkan terjadinya 

duplikasi terapi, polifarmasi dan penggunaan obat 

yang tidak sesuai, serta meningkatkan kejadian 

interaksi obat (LeSage, 1991).   

 

Tabel 6. Yang dilakukan terhadap obat yang  

 tersisa 

Yang dilakukan terhadap obat yang 

tersisa n (%) 

Dibuang 24 (30,8) 

Meneruskan sampai habis 24 (30,8) 

Disimpan 14 (18,0) 

Tetap ke dokter sesuai jadwal 4 (5,1) 

Diberikan ke orang lain 3 (3,8) 

Kalau gejala muncul obat diminum lagi 3 (3,8) 

Lain-lain 3 (3,8) 

Missing data 3 (3,8) 

TOTAL 78 

 

Penggalian informasi oleh apoteker pada saat 

melakukan pelayanan terutama terhadap pasien 

lanjut usia sangat diperlukan untuk memastikan 

tidak terjadi duplikasi terapi yang dapat 

mengakibatkan dosis yang diterima pasien terlalu 

besar sehingga meningkatkan bahaya penggunaan 

obat. Penggalian informasi juga diperlukan untuk 

memastikan tidak ada interaksi antara obat yang 

diterima pasien dengan obat rutin yang sedang 

digunakan maupun interaksi dengan kondisi 

patologis pasien. Sehingga pengetahuan tentang 

nama dan kekuatan obat sangat penting bagi pasien 

karena hal tersebut akan menghindarkan pasien 

dalam kesalahan menggunakan obat dan 

memudahkan bagi tenaga kesehatan untuk 

menggali informasi tentang obat yang digunakan. 
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KESIMPULAN 

 

Terdapat berbagai alasan dari perilaku 

penggunaan obat yang tidak benar oleh pasien 

lansia. Kondisi fisiologis lansia yang relatif 

menurun, ditambah keterbatasan fisik semakin 

meningkatkan risiko ketidakpatuhan minum obat 

pada lansia yang memiliki penyakit kronis. 

Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang memiliki 

akses besar untuk bertemu pasien lansia harus dapat 

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan 

kefarmasian untuk membantu pasien lansia 

mencapai outcome terapi yang diharapkan. 
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