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Abstract 

People suffered from sciatica, pain along the sciatic nerve, require therapy up 

to 4 months or longer to achieve controlled-pain. The main treatment for sciatica 

is physiotherapy; medication is only secondary therapy. This quasi-experimental 

study aimed to investigate the effects of counseling and drug information services 

(DIS) by pharmacist on medication adherence and duration of therapy. In the 

study conducted in March‒July 2018, 128 ambulatory sciatica patients newly 

diagnosed at Dr. Suyoto Hospital, Jakarta, were divided randomly into two 

groups, each of 64 patients. The intervention group was given counseling and DIS 

by clinical pharmacists (3 times with interval of 4 weeks) as well as brochures. 

Primary data on medication adherence were obtained prospectively through 

interviews using a validated questionnaire, before the intervention and 4 weeks 

after the last counseling and DIS by clinical pharmacists. Secondary data (up to 

16 weeks), including pain scores, were obtained from medical records and the 

patient administrative data. The results showed that sociodemographic 

characteristics as well as distribution of initial adherence and initial pain levels 

of the two groups were not significantly different (Mann-Whitney test, p>0.05). 

After the last intervention, the proportion of patients with high-adherence in the 

intervention group (12.5%) was higher than in the control group (6.3%), as was 

the proportion of patient achieved controlled-pain (84.4% versus 76.6%).  The 

results of survival analysis showed that the duration of treatment by which 50% of 

patients achieved controlled-pain (median survival) was significantly shorter in 

the intervention group (85 days) than in the control group (92 days), while the 

probability of achieving controlled-pain (hazard ratio) in the intervention group 

was 1.7 times of that in the control group. In conclusion, counseling and DIS by 

pharmacist can improve the effectiveness of sciatica treatment, although the main 

therapy for the nerve pain is not medication. 

Keywords: counseling by pharmacist, DIS, hazard ratio (HR), median survival, 

sciatica 

 

Abstrak 

Penderita sciatica, nyeri di sepanjang saraf panggul, membutuhkan terapi 

sampai 4 bulan atau lebih untuk mencapai nyeri-terkendali. Treatment utama 

sciatica adalah fisioterapi; pemberian obat merupakan terapi sekunder. Penelitian 

kuasi-eksperimental ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh konseling 

kefarmasian dan pelayanan informasi obat (PIO) terhadap kepatuhan minum obat 

dan durasi terapi. Pada penelitian yang dilakukan Maret‒Juli 2018, 128 pasien 
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sciatica rawat jalan yang terdiagnosis baru di RS Dr. Suyoto, Jakarta, dibagi 

menjadi dua kelompok, masing-masing 64 pasien. Kelompok intervensi mendapat 

konseling dan PIO (3 kali dengan interval 4 minggu) serta brosur dari farmasis 

klinis. Data primer kepatuhan minum obat diambil secara prospektif melalui 

wawancara menggunakan kuesioner tervalidasi , sebelum intervensi kefarmasian 

dan 4 minggu setelah konseling kefarmasian dan PIO terakhir. Data sekunder 

(sampai 16 minggu), termasuk skor rasa nyeri, diperoleh dari rekam medis dan 

data administratif pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik 

sosiodemografis serta distribusi tingkat kepatuhan dan tingkat nyeri awal kedua 

kelompok pasien tidak berbeda secara bermakna (uji Mann-Whitney, p>0,05). 

Setelah intervensi akhir, proporsi pasien dengan kepatuhan-tinggi pada kelompok 

intervensi (12,5%) lebih tinggi dibanding pada kelompok kontrol (6,3%), 

demikian pula proporsi pasien dengan nyeri-terkendali (84,4% versus 76,6%). 

Hasil analisis kesintasan menunjukkan bahwa durasi terapi agar 50% pasien 

mencapai nyeri-terkendali (median kesintasan) lebih pendek secara bermakna 

pada kelompok intervensi (85 hari) dibanding pada kelompok kontrol (92 hari), 

sementara probabilitas untuk mencapai nyeri-terkendali (hazard ratio) pada 

kelompok intervensi 1,7 kali lipat probabilitas pada kelompok kontrol. 

Disimpulkan, konseling kefarmasian dan PIO dapat meningkatkan efektivitas 

treatment, walau terapi utama sciatica bukan pemberian obat. 

Kata kunci: hazard ratio (HR), konseling kefarmasian, median kesintasan, PIO, 

sciatica 

 

 

PENDAHULUAN 

Sciatica merupakan suatu kondisi 

yang diderita oleh banyak orang 

dengan prevalensi seumur hidup 

antara 1,2% sampai 43%, tergantung 

populasi yang diteliti, metode 

pengumpulan data, dan definisi yang 

digunakan (Konstantinou, 2008). 

Disebut juga sebagai sciatic 

neuralgia, sindroma yang telah 

diketahui zaman Yunani kuno ini 

dapat didefinisikan sebagai nyeri di 

sepanjang saraf panggul, sciatic 

nerve, akibat patologi saraf itu 

sendiri (Stafford MA, 2007). Sumber 

nyeri tersebut adalah tekanan pada 

pangkal saraf tulang belakang, 

umumnya pada ruas L4/L5 atau 

L5/S1, karena berbagai sebab, 

terutama pembesaran cakram tulang 

belakang di ruas-ruas itu (90%).  

Pada kasus yang lebih jarang, 

penyebab tekanan akar saraf tulang 

belakang tersebut adalah spinal 

stenosis akibat artritis degeneratif, 

masalah vaskular karena 

abnormalitas pembuluh darah di 

[sekitar] spinal canal, bahkan 

tumor—selain trauma, infeksi, dan 

peradangan (Hildreth CJ, et al, 

2009).  

Prognosis sciatica umumnya 

baik. Pada sebagian besar pasien, 

nyeri dan disabilitas akibat nyeri 

biasanya terkendali dalam 2 minggu 

sampai 1 bulan, dan proporsi pasien 

dengan nyeri terkendali terus 

meningkat sampai 3 bulan. Namun 

demikian, proporsi pasien yang 

mencapai nyeri terkendali setelah 12 

bulan atau lebih masih tinggi, sampai 

30%, bahkan proporsi pasien yang 

mengalami kekambuhan setidaknya 

sekali dalam 12 bulan mencapai 

73%.
 

Pada pengamatan sampai 2 

tahun, proporsi pasien sciatica yang 

belum mampu masuk kerja pun 

masih tinggi, mencapai 25%. 

Kondisi kronis sciatica ini tentunya 
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menimbulkan beban sosioekonomi 

yang besar. 

Prognosis yang beragam tersebut 

terkait dengan patofisiologis sciatica 

yang menuntut penanganan yang 

beragam. Karena sumber nyerinya 

adalah tekanan pada pangkal saraf 

tulang belakang, nyeri sciatica 

umumnya dimulai dari punggung 

bagian bawah, menyebar sampai ke 

tungkai bawah, telapak dan jejari 

kaki, dengan atau tanpa keluhan 

tambahan seperti rasa kebas atau rasa 

geli, perubahan refleks, atau otot 

lemah (Koes BW, et al, 2007). Nyeri 

tungkai yang menjalar dari punggung 

bawah namun dipicu oleh saraf yang 

tertekan, misalnya karena otot yang 

terkilir, seharusnya tidak 

digolongkan dalam sciatica walau 

keduanya sulit dibedakan (Grøvle L, 

et al, 2013). Secara umum, pasien 

sciatica dengan keluhan nyeri 

punggung bawah (NPB) yang intens 

memiliki prognosis yang terburuk 

(Valat JP, et al, 2010). 

Menurut berbagai panduan klinis, 

terapi untuk mengendalikan nyeri 

pada sciatica harus diberikan secara 

bertahap, diawali dengan terapi 

konservatif, kecuali kalau terdapat 

kondisi yang mengkhawatirkan. Di 

United Kingdom (UK), NICE 

Guidelines bahkan menetapkan 

program latihan fisik berkelompok 

sebagai penanganan awal bagi pasien 

sciatica yang dibiayai pemerintah 

melalui National Health Service 

(NHS). Setelah dalam waktu tertentu 

upaya tatalaksana mandiri tidak 

memberikan nyeri terkendali, baru 

kepada para pasien NHS tersebut 

diberikan farmakoterapi dan, 

selanjutnya, terapi manual dengan 

atau tanpa psikoterapi. Stres 

psikologis, misalnya depresi, 

termasuk salah satu faktor risiko 

sciatica (Konstantinou K, et al, 

2015). Jika berbagai kombinasi 

fisioterapi dan psikoterapi tidak juga 

memberikan kondisi nyeri terkendali, 

diberikan terapi bedah. Akupunktur, 

spinal manipulations, dan 

penggunaan korset tidak 

direkomendasi karena 

kemanfaatannya bagi pasien sciatica 

tidak didukung bukti yang memadai 

(Parreira P, et al, 2018).  

Mengingat ragam sciatica, 

pemberian terapi secara bertahap 

tampaknya tidak selalu tepat, walau 

telah menjadi konsensus luas. Hasil 

berbagai penelitian yang 

menunjukkan bahwa tidak satu pun 

kelompok intervensi—

farmakoterapi, fisioterapi, atau terapi 

bedah—yang lebih baik dari 

kelompok intervensi lainnya, 

mengindikasikan pentingnya 

preferensi pasien dalam tatalaksana 

sciatica. Terapi bedah, misalnya, 

hanya memberikan keuntungan 

jangka pendek, yaitu pencapaian 

nyeri terkendali yang lebih cepat. 

Dalam jangka panjang, terapi bedah 

tidak memberikan hasil yang lebih 

baik dibanding terapi konservatif: 

proporsi pasien sciatica yang 

mendapat terapi bedah maupun 

terapi konservatif dan mencapai 

nyeri terkendali tidak berbeda secara 

bermakna (Bernstein IA, et al, 2017).  

Pada farmakoterapi, tidak ada 

perbedaan dalam pencapaian nyeri 

terkendali antara pasien sciatica 

yang mendapat obat anti-inflamasi 

nonsteroidal (OAINS) dan plasebo. 

Selain itu, tidak ada perbedaan hasil 

terapi antara kelompok pasien 

sciatica yang diberi injeksi epidural 

kortikosteroid dan plasebo atau pun 

yang tidak mendapat treatment apa 

pun, dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Di sisi lain, jika 

terapi standar dokter umum, yaitu 

farmakoterapi, dibandingkan dengan 
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terapi standar dokter umum plus 

fisioterapi, proporsi pasien dari 

kelompok fisioterapi yang 

mengalami peningkatan secara 

keseluruhan (overall improvement) 

lebih tinggi dibanding kelompok 

kontrol, mengindikasikan bahwa 

terapi kombinasi memberikan hasil 

yang lebih baik. 

Di RS Dr. Suyoto, Jakarta, yang 

merupakan rumah sakit rujukan 

nasional untuk rehabilitasi medik, 

pasien sciatica umumnya mendapat 

kombinasi farmakoterapi dan 

fisioterapi. Karena obat oral yang 

diberikan harus diminum di rumah, 

kepatuhan minum obat akan 

berpengaruh terhadap hasil 

farmakoterapi. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah konseling kefarmasian dan 

pelayanan informasi obat (PIO) 

dapat meningkatkan kepatuhan 

minum obat dan, dengan demikian, 

meningkatkan hasil terapi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengambil desain 

kuasi-eksperimental. Penelitian 

dilakukan pada Maret‒Juli 2018, 

dengan 128 pasien sciatica yang 

terdiagnosis baru di Poli Rehabilitasi 

Medik, RS Dr. Suyoto, Jakarta, 

menderita nyeri ringan (skor nyeri 0–

2) sampai sedang (skor 3–5), dengan 

atau tanpa penyakit penyerta, yang 

melakukan pengobatan secara rutin 

guna mencapai keterkendalian nyeri 

(skor 0–1), sebagai sampel. Pasien 

dinyatakan menderita sciatica jika 

mengalami Nyeri Punggung Bawah 

(NPB) dan menjalar sampai ke 

tungkai bawah, yaitu bagian di 

bawah lutut. 

Pasien yang menolak 

menandatangani informed consent, 

hamil, menjalani rawat inap, atau 

meninggal dunia selama 16 minggu 

pengambilan data dikecualikan. 

Penetapan jumlah sampel dilakukan 

menggunakan rumus Krecjie & 

Morgan (1970), didasarkan populasi 

pasien sciatica per bulan (N) 200 

dengan χ
2
 = 3,841 untuk asumsi 1 

derajat kebebasan pada tingkat 

keandalan (CI) 95%, proporsi 

populasi (P) 0,50, dan tingkat akurasi 

(d) 0,05. Izin untuk penelitian ini 

dikeluarkan oleh Kepala RS Dr. 

Suyoto pada 25 Januari 2018, dengan 

penerbitan Surat Nomor: 

B/62/I/2018/RSDS. Protokol 

penelitian ini (Nomor Protokol: 18-

04-0476) telah mendapat persetujuan 

dari Komite Etik Penelitian 

Kesehatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia pada 30 April 

2018, melalui Surat Keterangan 

Lolos Kaji Etik Nomor: 

0403/UN2,F1/ETIK/2018. 

Pasien dibagi menjadi dua 

kelompok secara acak; 64 pasien 

dengan nomor panggilan ganjil pada 

pengambilan data awal diberi 

intervensi kefarmasian, dengan 64 

pasien nomor panggilan ganjil 

sebagai kelompok kontrol. Intervensi 

yang diberikan berupa konseling 

kefarmasian dan pelayanan informasi 

obat (PIO) oleh farmasis klinis 

sebanyak 3 kali, masing-masing 

dengan interval 4 minggu, pada 

intervensi awal diberi brosur. Data 

primer kepatuhan minum obat 

diambil secara prospektif melalui 

wawancara menggunakan kuesioner 

terstruktur yang telah divalidasi, 

sebelum intervensi kefarmasian 

(baseline) dan 4 minggu setelah 

konseling dan PIO terakhir oleh 

farmasis klinis. Data sekunder 

(selama 16 minggu), termasuk skor 

rasa nyeri, diperoleh dari rekam 

medis dan data administratif pasien. 

Data yang diperoleh dianalisis 

dengan metode statistik yang 
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sesuai—deskriptif, uji Mann-

Whitney, analisis kesintasan, regresi 

Cox—menggunakan perangkat lunak 

yang sesuai.  

 

HASIL PENELITIAN 

Jumlah sampel yang diperlukan 

untuk mewakili populasi pasien 

bulanan di Poli Rehabilitasi Medik, 

RS Dr. Suyoto, Jakarta, dapat 

terpenuhi sehingga didapat masing-

masing 64 pasien untuk kelompok 

[yang diberi] intervensi kefarmasian 

maupun kelompok kontrol. 

Karakteristik sosiodemografi pasien 

yang menjadi responden penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa rentang 

usia pasien pada kelompok intervensi 

(43–93 tahun) lebih lebar dibanding 

pada kelompok kontrol (40–70 

tahun), demikian pula median (61 

versus 59 tahun) dan rerata (60,9 

versus 60,6 tahun) usianya lebih 

tinggi.  Namun demikian, hasil 

analisis dengan uji Mann-Whitney 

menunjukkan bahwa distribusi usia 

kedua kelompok pasien tidak 

berbeda secara bermakna (p = 

0,706). Distribusi jenis kelamin (p = 

0,856), status pekerjaan (p = 1,000), 

dan tingkat pendidikan (p = 1,000) 

juga tidak berbeda secara bermakna 

(Tabel 1).  

 

Tabel 1.  Karakteristik Sosiodemografi Pasien Sciatica 

Karakteristik pasien 

Kelompok intervensi (n 

= 64) 

Kelompok kontrol (n = 

64) 

 

p-value 

n Proporsi n Proporsi 

 • Usia [tahun]    0,706 

      Rentang 43–90 40–70  

      Median 61 59  

      Rerata 60,9 60,6  

         <50    8 12,5%   6   9,4%  

         50–59 21 32,8% 27 42,2%  

         60–69 24 37,5% 20 31,2%  

         >70 11 17,2% 11 17,2%  

 • Jenis kelamin     0,856 

      Perempuan 38 59,4% 40 62,5%  

      Laki-laki 26 40,6% 24 37,5%  

 • Status pekerjaan     1,000 
      Tidak bekerja 17 26,6% 17 26,6%  

      Bekerja 47 73,4% 47 73,4%  

 • Tingkat 

pendidikan 
    

1,000 

      SD/SMP 36 56,3% 37 57,8%  

      

SMA/Dipl/Sarjana 
28 43,8% 27 42,2% 

 

Keterangan: Pada uji Mann-Whitney, tidak ada beda bermakna antara karakteristik 

sosiodemografi pasien kelompok intervensi dengan kelompok kontrol 

(p>0,05).  

 

 

Perlu dicatat bahwa kedua 

kelompok pasien mendapat regimen 

obat yang kurang-lebih sama, karena 

pengambilan sampel secara acak 

membuat sebaran pasien ke dokter 

yang ada kurang-lebih sebanding. 
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Setiap dokter biasanya memiliki 

kebiasaan penulisan resep masing-

masing. Tercatat ada 7 regimen obat 

yang berbeda yang diberikan kepada 

pasien—seluruhnya peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) —yang 

terpilih menjadi sampel (Tabel 2). 

Tabel 2.  Ragam Regimen Obat yang Diberikan kepada Pasien 

Sciatica 

Regimen 

No. 
Jenis obat dan dosisnya 

 

Proporsi 

1 Parasetamol 500mg 25,6% 

2 Parasetamol 500mg + tramadol   7,0% 

3 
Parasetamol 500mg + asam mefenamat 500mg + 

ranitidin 150mg 

13,7% 

4 Gabapentin + esperison HCl + ranitidin  21,7% 

5 
Parasetamol 500mg + meloxicam 7,5mg atau 15mg + 

ranitidin 150mg 

17,0% 

6 Celebrex 12,0% 

7 Sodium diklofenak 50mg   3,0% 

 

Pada pra-intervensi, distribusi 

tingkat kepatuhan minum obat pasien 

kelompok intervensi juga tidak 

berbeda secara bermakna dengan 

pasien kelompok kontrol (p = 0,073). 

Namun demikian, pasca-intervensi, 

yaitu 4 minggu setelah pemberian 

konseling kefarmasian dan PIO 

ketiga, yang merupakan intervensi 

terakhir, distribusi tingkat kepatuhan 

kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol menjadi berbeda secara 

bermakna (p = 0,000). Proporsi 

pasien dengan kepatuhan tinggi pada 

kelompok intervensi meningkat jadi 

12,5%, sementara pada kelompok 

kontrol tetap 6,2%. Dengan 

demikian, kalau pada baseline 

proporsi pasien dengan kepatuhan 

tinggi kedua kelompok sama besar, 

pada final follow-up proporsi pasien 

dengan kepatuhan tinggi pada 

kelompok intervensi dua kali lipat 

kelompok kontrol. Di sisi lain, 

proporsi pasien dengan kepatuhan 

rendah pada kelompok intervensi 

turun tajam dari 21,9% menjadi 

9,4%, sementara pada kelompok 

kontrol hanya mengalami sedikit 

penurunan, dari 7,9% menjadi 6,

3%. Demikian pula proporsi 

pasien dengan kepatuhan sedang, 

pada kelompok intervensi mengalami 

peningkatan lebih tinggi (dari 71,9% 

menjadi 78,1%) dibanding pada 

kelompok intervensi (dari 85,9% 

menjadi 87,5%) (Tabel 3). 
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Tabel 3.  Tingkat Kepatuhan dan Nyeri Pasien Sciatica, Pra- versus 

Pasca-Intervensi 

Kondisi 

pasien 

Kelompok intervensi 

(n = 64) 

Kelompok kontrol 

(n = 64) 

 

p-

value 
n Proporsi n 

Propor

si 

Pra-Intervensi [baseline]     

• Tingkat kepatuhan    0,073 
      Rendah 14 21,9%   5   7,9%  

      Sedang 46 71,9% 55 85,9%  

      Tinggi   4   6,2%   4   6,2%  

• Tingkat nyeri    0,127 
Ringan [skor 0–2]   9 14,1%   3    4,7%     

Sedang [skor 3–5] 55 85,9% 61 95,3%     

Pasca-Intervensi [final follow-up]    

• Tingkat kepatuhan    0,000* 
      Rendah   6   9,4%   4   6,3%  

      Sedang 50 78,1% 56 87,5%  

      Tinggi   8 12,5%   4   6,2%  

• Tingkat nyeri     0,000* 
Ringan [skor 0–2] 54 84,4% 49 76,6%     

Sedang [skor 3–5] 10 15,6% 15 23,4%     

Keterangan: Pada uji Mann-Whitney, tidak ada beda bermakna antara distribusi 

tingkat kepatuhan dan nyeri pasien kelompok intervensi dengan 

kelompok kontrol pada pra-intervensi (p>0,05). Tetapi, pasca-

intervensi, distribusi tingkat kepatuhan maupun nyeri pasien 

kelompok intervensi berbeda secara bermakna dengan kelompok 

kontrol (p<0,05). 

 

Perbedaan distribusi tingkat 

kepatuhan antara kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol 

pada pasca-intervensi tersebut 

ternyata diikuti pula oleh perbedaan 

distribusi tingkat nyeri antara kedua 

kelompok pasien (p = 0,000). 

Konseling kefarmasian dan PIO yang 

diberikan telah membuat proporsi 

pasien dengan nyeri ringan 

meningkat jadi 84,4% dan proporsi 

pasien dengan nyeri sedang turun 

menjadi 15,6%, pada kelompok 

intervensi. Sementara itu, pada 

kelompok kontrol, proporsi pasien 

dengan nyeri ringan meningkat jadi 

76,6% dan proporsi pasien dengan 

nyeri sedang turun menjadi 23,4%. 

Pada baseline, sebelum intervensi, 

distribusi tingkat nyeri antara kedua 

kelompok pasien tidak berbeda 

secara bermakna (p = 0,127). 

Selanjutnya, hasil analisis 

kesintasan menunjukkan bahwa 

durasi terapi agar 50% pasien 

mencapai nyeri terkendali, yaitu skor 

nyeri = 0–1,  lebih pendek secara 

bermakna pada kelompok intervensi 

(85 hari) dibanding pada kelompok 

kontrol (92 hari), seperti yang 

ditunjukkan oleh median kesintasan 

masing-masing (Tabel 4). Pada 

analisis multivariat dengan regresi 

Cox ditemukan bahwa intervensi, 

yaitu konseling kefarmasian dan 

PIO, merupakan satu dari hanya dua 

variabel yang berpengaruh secara 

bermakna terhadap pencapaian nyeri 

terkendali pasien sciatica. Kelompok 

pasien sciatica yang mendapat 

konseling kefarmasian dan PIO 

memiliki probabilitas untuk 

mencapai nyeri terkendali, atau 

dinyatakan sembuh, 1,7 kali lipat 
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kelompok kontrol. Variabel lain yang 

berpengaruh secara bermakna adalah 

variabel yang tidak dapat 

dimodifikasi, non-modifiable, yaitu 

nyeri awal ringan (Tabel 5).  

Tabel 4.  Proporsi dan Waktu Kesintasan Pasien Sciatica 

Kelompok 

pasien 

Pasien yang sembuh 

dari nyeri* 

Waktu kesintasan  

HR 

[95% CI] 
Median 

[SE] 
CI 95% 

Intervensi 

 (n = 64) 
  54 (84,4%) 85 [1,9] 81,2 – 88,8 

1,6 [1,1 – 

2,4] 

Kontrol  

(n = 64) 
  49 (76,6%) 92 [2,4] 87,3 – 96,7 

 

Total (n = 128) 103 (80,5%) 87 [1,8] 83,5 – 90,4  

Keterangan: * Pasien dinyatakan sembuh dari nyeri bila telah mencapai kondisi nyeri yang 

terkendali, skor nyeri = 0–1 

 

Tabel 5.  Model Analisis Kesintasan Pasien Sciatica 

Faktor risiko 

keseintasan 
β [SE] p-value HR [95% CI] 

Kelompok perlakuan 0,5 [0,2] 0,010   1,7 [1,1 – 2,5] 

Nyeri awal 3,7 [0,5] 0,000 42,1 [15,4 – 115,3] 

 

PEMBAHASAN 

Berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa, untuk penyakit semacam 

sciatica yang memiliki definisi luas, 

penetapan prevalensi seumur hidup 

saja—salah satu parameter dasar 

epidemiologi—memberikan hasil 

dengan rentang sangat luas, 1,2% 

sampai 43%. Hasil penelitian yang 

sangat beragam itu antara lain 

disebabkan perbedaan populasi yang 

diteliti, metode pengumpulan data, 

dan definisi yang digunakan 

(Bernstein IA, et al, 2019). 

Mempertimbangkan segala aspek 

tersebut, penelitian ini dirancang 

dengan kriteria inklusi/ekslusi yang 

cukup ketat namun tidak terlalu 

menyulitkan dalam rekrutmen pasien 

yang akan diambil sebagai sampel. 

Populasi pasien diambil dari 

sebuah rumah sakit publik yang 

merupakan rumah sakit rujukan 

nasional untuk rehabilitasi medik, RS 

Dr. Suyoto, Jakarta, sehingga dapat 

diperoleh pasien sciatica dengan 

kriteria tertentu yang jumlahnya 

memadai sebagai sampel. Populasi 

pasien ditetapkan sebagai rerata 

jumlah pasien sciatica yang berobat 

ke rumah sakit tersebut setiap bulan, 

dan sample size ditetapkan dengan 

metode yang lazim digunakan, yang 

dikembangkan oleh Krecjie & 

Morgan (1970) (Van Tulder M, et al, 

2010).   

Agar keragaman kondisi pasien 

tidak terlalu luas, definisi pasien 

sciatica ditetapkan dengan jelas, 

yaitu pasien dengan keluhan NPB 

yang menjalar sampai ke tungkai 

bawah, namun memungkinkan 

inklusi pasien sciatica dengan atau 

tanpa penyakit penyerta. Tingkat 

nyeri yang diderita pasien juga 

dibatasi pada nyeri ringan dan nyeri 

sedang. Pasien dengan tingkat nyeri 

berat (skor nyeri 6–8), yang 

jumlahnya sedikit dan memerlukan 

waktu lama untuk mencapai nyeri 

terkendali, dikecualikan agar 

pengamatan dapat dibatasi sampai 16 

minggu. Eksklusi juga diberlakukan 

bagi pasien yang telah 

menandatangani informed concern 

namun ternyata hamil dan, karena 
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sciatica bukanlah penyakit yang 

mematikan, pasien yang meninggal 

selama 16 minggu pengamatan 

tersebut dikeluarkan dari sampel, 

walau analisis kesintasan yang 

digunakan dapat mengakomodasi 

sampel yang drop-out karena alasan 

apa pun (Jin H, et al, 2016).  

Pada penelitian ini, tidak ada 

pasien yang mengundurkan diri, 

dikeluarkan atau pun drop-out 

dengan alasan lain. Dengan 

demikian, jumlah minimal sampel 

untuk mencapai tingkat kesalahan 

yang lazim diterima (α = 0,05, CI 

95%), yaitu 128 pasien, terpenuhi. 

Dan, karena pengelompokan sampel 

yang dilakukan secara acak (non-

probabilitas) memberikan kelompok 

intervensi dan kontrol yang tidak 

berbeda secara bermakna, baik dalam 

hal karakteristik sosiodemografis 

(usia, jenis kelamin, pekerjaan, 

pendidikan) maupun kondisi awal 

(kepatuhan minum obat dan tingkat 

nyeri pra-intervensi), apalagi 

distribusi regimen obat yang 

diberikan juga sebanding, dapat 

diharapkan perbedaan hasil 

penanganan pasien (therapy 

outcomes) disebabkan oleh intervensi 

yang diberikan, yaitu konseling 

kefarmasian dan PIO—pengaruh 

berbagai variabel lain, termasuk 

variable yang belum diperhitungkan, 

hanya marginal (Chandrasekhar D, et 

al, 2018). 

Hasil penelitian di berbagai 

negara menunjukkan bahwa 

konseling kefarmasian dan PIO dapat 

memberikan manfaat yang pada 

ujungnya meningkatkan hasil terapi 

pada pasien dengan beragam 

penyakit. Konseling kefarmasian dan 

PIO meningkatkan pengetahuan 

(medication knowledge) dan/atau 

literasi kesehatan (health literacy), 

sehingga meningkatkan kepatuhan 

minum obat (medication adherence), 

baik pada pasien di fasilitas 

kesehatan tingkat pertama (FKTP: 

klinik, apotek) maupun fasilitas 

kesehatan rujukan tingkat lanjut 

(FKRTL: rumah sakit), termasuk 

pasien rawat-jalan (Krejcie RV, 

Morgan DW, 2019). Konseling 

kefarmasian dan PIO meningkatkan 

hasil terapi pada pasien dari 

kelompok usia muda, tetapi juga 

kalangan lanjut usia (Goh BQ, et al, 

2014). Hasil penelitian ini 

menambah bukti bahwa Konseling 

kefarmasian dan PIO dapat 

meningkatkan kepatuhan minum 

obat pasien penyakit kronis yang 

sebagian besar termasuk golongan 

lanjut usia (rerata usia 60,9 tahun, 

median 61 tahun), walau terapi 

utama penyakit tersebut (sciatica) 

bukanlah pemberian obat melainkan 

fisioterapi. Perlu dicatat bahwa 

sebagian besar pasien sciatica 

tersebut, 59,4%, mendapat lebih dari 

1 macam obat, termasuk 52,4% 

mendapat 3 macam obat, yang harus 

diminum secara teratur di rumah 

(Tabel 2). 

Peningkatan kepatuhan minum 

obat pada kelompok intervensi 

diikuti dengan penurunan tingkat 

nyeri mereka. Pada minggu ke 16, 

proporsi pasien dari kelompok 

intervensi dengan nyeri ringan 

mencapai 84,4%, sementara pada 

kelompok kontrol 76,6%, membuat 

distribusi tingkat nyeri kedua 

kelompok yang pada baseline tidak 

berbeda (p = 0,127) menjadi berbeda 

secara bermakna (p = 0,000), pada 

akhir penelitian (final follow-up) 

(Tabel 3). Dan, karena pada akhir 

penelitian ini pasien pada kedua 

kelompok bukan hanya mencapai 

nyeri ringan (skor 0–2), melainkan 

juga nyeri terkendali (skor 0–1), 

berarti pada minggu ke 16 proporsi 
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pasien kelompok intervensi yang 

dinyatakan sembuh (84,4%) lebih 

tinggi secara bermakna (p<0,05) 

dibanding pada kelompok kontrol 

(76,6%). Lebih jauh lagi, waktu yang 

dibutuhkan agar 50% pasien 

mencapai kesembuhan tersebut juga 

lebih cepat secara bermakna (p<0,05) 

pada kelompok intervensi (85 hari) 

dibanding pada kelompok kontrol 

(92 hari), seperti yang ditunjukkan 

oleh median kesintasan kedua 

kelompok tersebut (Tabel 4). 

Di antara variabel yang diteliti—

karakteristik sosiodemografi (usia, 

jenis kelamin, status pendidikan, 

pekerjaan), kondisi awal pasien 

(tingkat kepatuhan, tingkat nyeri), 

dan perlakukan (intervensi 

kefarmasian dan kontrol)—

ditemukan bahwa intervensi 

kefarmasian dan tingkat nyeri 

berpengaruh secara bermakna 

terhadap pencapaian nyeri terkendali 

pasien sciatica (Tabel 5) Kelompok 

pasien sciatica yang mendapat 

konseling kefarmasian dan PIO 

memiliki kemungkinan untuk 

mencapai nyeri terkendali 1,7 kali 

lipat kelompok kontrol, setelah 

semua faktor lain dikendalikan. 

Dengan kata lain, konseling 

kefarmasian dan PIO dapat membuat 

pasien sciatica rawat jalan memiliki 

kemungkinan sembuh 70% lebih 

tinggi walau, sekali lagi, terapi utama 

sciatica bukanlah pemberian obat 

(Marusic S, et al, 2013). Selain 

meningkatkan pengetahuan, 

konseling dan PIO oleh farmasis 

diketahui meningkatkan kepuasan 

pasien terhadap layanan fasilitas 

kesehatan, baik di apotek maupun 

rumah sakit, salah satu faktor lain 

yang berpengaruh terhadap 

kepatuhan minum obat.
14, 17

 

Peningkatan kepuasan pasien 

tersebut dapat meningkatkan value 

berupa peningkatan loyalitas pasien 

sebagai pelanggan rumah sakit, 

walau untuk pasien JKN rawat jalan 

yang pembayarannya dapat diklaim 

untuk setiap kedatangan, kecepatan 

mencapai kesembuhan tidak 

memberikan keuntungan finansial 

langsung (Kayyali R, et al, 2016). 

Variabel lain yang berpengaruh 

secara bermakna terhadap 

kesembuhan pasien sciatica adalah 

tingkat nyeri awal, yang merupakan 

variabel non-modifiable. Para pasien 

sciatica yang ketika didiagnosis 

menderita nyeri ringan memiliki 

kemungkinan untuk mencapai nyeri 

terkendali 42,1 kali lipat pasien 

sciatica yang terdiagnosis nyeri 

sedang. Pada penelitian ini, walau 

pada pra-intervensi (baseline) 

distribusi tingkat nyeri kedua 

kelompok pasien tidak berbeda 

secara bermakna (p = 0,073), 

proporsi pasien yang terdiagnosis 

nyeri ringan lebih tinggi pada 

kelompok intervensi (14,1%) 

dibanding pada kelompok kontrol 

(4,7%), sehingga mungkin 

mempengaruhi hasil terapi pada 

akhir penelitian, minggu ke 16. 

Jumlah sampel yang lebih besar 

mungkin dapat mempersempit 

perbedaan proporsi pasien yang 

terdiagnosis nyeri ringan antarkedua 

kelompok tersebut sehingga 

pengaruh konseling kefarmasian dan 

PIO yang diberikan akan lebih jelas. 

Namun demikian, hasil penelitian ini 

tetap menunjukkan manfaat positif 

pemberian konseling dan PIO oleh 

farmasis klinis, karena pada analisis 

multivariat pengaruh semua faktor 

lain, termasuk tingkat nyeri ketika 

terdiagnosis, telah diperhitungkan 

dan jumlah sampel yang diambil 

telah mewakili populasi pasien 

bulanan di RS Dr. Suyoto, Jakarta, 

yang menjadi tempat penelitian. 
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KESIMPULAN 

Intervensi kefarmasian berupa 

konseling dan PIO oleh farmasis 

klinis meningkatkan kepatuhan 

minum obat pasien sciatica. Pasien 

sciatica rawat jalan yang mendapat 

konseling kefarmasian dan PIO 

memiliki kemungkinan sembuh, 

mencapai nyeri terkendali, 70% lebih 

tinggi dibanding pasien sciatica yang 

tidak memperoleh intervensi 

kefarmasian tersebut, setelah semua 

variabel lain dikendalikan. Faktor 

lain yang berpengaruh terhadap 

pencapaian nyeri terkendali adalah 

tingkat nyeri ketika pasien 

terdiagnosis, yang merupakan 

variabel non-modiafiable, 
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