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ABSTRAK 

 

Kesalahan pengobatan kemungkinan terjadi dalam proses pelayanan, 

sedangkan proses pengobatan berarti menjamin kualitas obat dan proses 

penggunaan obat untuk mencapai pengobatan maksimum dan terhindar dari efek 

sampingnya. Untuk mengantisipasi kesalahan pengobatan, salah satunya dengan 

melakukan skrining resep. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian 

resep ditinjau dari aspek administratif dan klinis di tiga apotek di Kabupaten 

Jepara periode Januari-Juni 2011. Penelitian ini merupakan penelitian non 

eksperimental dengan rancangan deskriptif dan pengambilan data secara 

retrospektif. Populasi penelitian meliputi semua resep di tiga apotek di Kabupaten 

Jepara periode Januari-Juni 2011. Jumlah sampel ditentukan dengan tabel Krejcie 

dan pengambilan sampel dengan Systematical Sampling. Data dianalisis untuk 

mendapatkan persentase ketidaklengkapan resep dari aspek administratif meliputi 

inscriptio, praescriptio, signatura, subscriptio, aspek klinis meliputi kesesuaian 

dosis, frekuensi pemberian, durasi serta keparahan potensial interaksi. Sampel 

yang diperoleh sebanyak 338 resep dengan jumlah 1238 obat, 203 diantaranya 

adalah obat antibiotik, ketidaksesuaian resep dari aspek administratif yang paling 

banyak yaitu tidak mencantumkan alamat pasien (77,81%) dan jenis kelamin 

(29,29%), aspek klinis, yaitu dosis lebih 1,13%, dosis kurang 2,58%, frekuensi 

lebih 5,33%, frekuensi kurang 7,43%, durasi lebih untuk antibiotik 0,08%, durasi 

kurang 3,31%, interaksi mayor 1,05%, moderat 1,86%, minor 0,65% dan interaksi 

tidak diketahui tingkat keparahannya 2,18%. 

 

Kata kunci : Resep, Aspek Administratif, Aspek Klinis, Jepara. 

 

ABSTRACT 

 

The possibility of medication errors occur in the service process, while the 

treatment process meant to ensure the quality of drugs and drug-use process to 

achieve maximum treatment and avoid side effects. To anticipate medication 

errors, one of them by screening a prescription. This study aims to evaluate the 

suitability of prescription in terms of administrative and clinical aspects of the 

three pharmacies in Jepara regency January to June 2011 period. This study is a 

non-experimental research design with descriptive and retrospective data 
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collection. The study population included all the recipes in the three pharmacies 

in Jepara regency January to June 2011 period. The number of samples is 

determined by the table Krejcie and systematical sampling. Data were analyzed to 

obtain the percentage of the incompleteness of the recipes from the administrative 

aspect includes inscriptio, praescriptio, signatura, subscriptio, clinical aspects 

include the suitability of the dose, frequency of administration, duration and 

severity of potential interactions. Total of 338 samples obtained by the number of 

prescription 1238 drugs, 203 of which is an antibiotic drug, the most 

administrative aspects prescription of a mismatch is did not include the address of 

the patients (77.81%) and sex (29.29%), from the aspect clinically, there are more 

doses of 1.13%, 2.58% less dose, frequency of over 5,33%, 7,43% less frequency, 

duration of antibiotics is more to 0.08%, less for the duration of antibiotic 3.31%, 

major 1.05%, moderate 1.86%, 0.65% and interactions are unknown severity 

2.18%. 

 

Keyword: Recipes, Administrative Aspects, Clinical Aspects, Jepara. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri 

atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 

perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat (ISFI, 2004). Pelayanan 

kefarmasian yang komprehensif meliputi dua kegiatan yaitu memberikan rasa 

aman karena kesehatannya menjadi lebih baik dan menghindarkan  masyarakat 

dari sakit dan penyakit. Dalam proses pengobatan penyakit berarti menjamin 

kualitas obat dan proses penggunaan obat untuk dapat mencapai pengobatan 

maksimum dan terhindar dari efek sampingnya (ISFI, 2004). Apoteker juga harus 

memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan 

(medication error) dalam proses pelayanan (Depkes RI, 2006). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti (2009) di 

tiga apotek di Kota Surakarta ditemukan ketidaklengkapan resep terbesar terdapat 

pada bagian subscriptio yaitu tidak mencantumkan berat badan pasien sebesar 

98,65%, sedangkan ketidaklengkapan terkecil terdapat pada bagian inscriptio 

yaitu tidak mencantumkan alamat dokter sebesar 0,33%. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Isnaini (2009) di Kotamadya Pekalongan sebanyak 377 resep 

terdapat 1105 obat, 227 diantaranya adalah obat antibiotik. Ditemukan 
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ketidaksesuaian resep ditinjau dari aspek klinis meliputi : Dosis lebih sebanyak 2 

kasus (0,18 %), dosis kurang 44 kasus (3,98 %), frekuensi lebih 54 kasus (4,89 

%), frekuensi kurang 285 kasus (25,79 %), durasi kurang 72 kasus (6,52 %), 

interaksi mayor 7 kasus (0,63 %), moderat 27 kasus (2,44 %) dan minor sebanyak 

37 kasus (3,35 %). Pada penggunaan antibiotik, pengobatan yang tidak cukup 

yaitu terlalu singkat waktunya atau terlampau lama dengan dosis terlalu rendah 

dapat mengakibatkan resistensi, yaitu bakteri akan memberikan perlawanan 

terhadap kerja antibiotik, sehingga khasiat antibiotik akan berkurang atau tidak 

berkhasiat sama sekali (Widjajanti, 1999). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan adanya penelitian 

mengenai evaluasi kesesuaian resep ditinjau dari aspek administratif dan aspek 

klinis di Kabupaten Jepara. Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

No.1027/Menkes/SK/IX/2004, menyebutkan bahwa skrining resep dari aspek 

administratif nama, SIP, alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda 

tangan/paraf dokter penulis resep, nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat 

badan pasien, nama obat, dosis, jumlah yang diminta, cara pemakaian yang jelas 

serta informasi lainnya sedangkan aspek klinis mencakup adanya interaksi, 

kesesuaian dosis, frekuensi pemberian dan durasi untuk antibiotik (Depkes RI, 

2006). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian non eksperimental 

menggunakan rancangan analisis deskriptif dan pengambilan data secara 

retrospektif. Batasan operasionalnya meliputi aspek administratif dan aspek klinis 

pada resep. Pemilihan tiga apotek yaitu apotek yang terdapat praktek dokter. 

Populasi penelitian ini meliputi semua resep yang dilayani di tiga apotek terpilih 

di Kabupaten Jepara selama Januari-Juni 2011.  

Tabel 1. Jumlah resep tiap apotek di tiga apotek di Kabupaten Jepara  

                  periode Januari-Juni 2011 

Apotek Jumlah Resep Pengambilan Resep 

A 369 47 

B 303 38 

C 2009 253 

Total  2681 338 
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Sampel dalam penelitian ini yaitu 338 resep dan pengambilan sampel 

menggunakan sampling sistematis (Systematical Sampling), yaitu pengambilan 

dari urutan resep pertama selanjutnya urutan resep kelima, kesepuluh dan 

selanjutnya sampai memenuhi jumlah sampel resep yang telah ditentukan. Hasil 

penelitian aspek administratif diperoleh persentase ketidaklengkapan dengan cara: 

 

Aspek klinis dihitung angka kejadian dan persentasenya dengan cara: 

1. Dosis lebih dan kurang 

 

2. Frekuensi lebih dan kurang 

 

3. Durasi pemberian antibiotik lebih dan kurang 

 

4. Interaksi obat mayor, moderat dan minor 

 

Keterangan:   *: obat dianalisa berdasarkan pada buku standar BNF dan 

untuk obat-obat paten berdasarkan pada MIMS dan ISO 

 **: interaksi obat dianalisa berdasarkan pada buku standar    

Drug Interactions Fact  (Tatro, 2001). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Aspek Administratif 

Tabel 1. Distribusi ketidaklengkapan resep pada aspek administratif di tiga apotek 

di Kabupaten Jepara periode Januari-Juni 2011 

No. Ketidaklengkapan 

resep 

Apotek 

A 

(N=47) 

Apotek 

B 

(N=38) 

Apotek  

C 

(N=253) 

Jumlah 

ketidaklengkap-

an (N=338) 

Persentase  

ketidaklengkap- 

an (%) 

1. Nama dokter - 3 - 3 0,88% 

2. Tanggal penulisan 10 5 2 17 5,03% 

3. Alamat 46 23 194 263 77,81% 

4. Umur 47 8 14 69 20,41% 

5. Jenis kelamin 21 22 56 99 29,29% 

6. Berat badan 20 7 63 90 26,63% 

7. Paraf dokter 22 2 - 24 7,10% 

8. Berkode - 3 27 30 8,87% 
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a. Inscriptio 

Hasil penelitian ini, semua resep mencantumkan alamat dokter, yaitu alamat 

rumah maupun alamat tempat praktek, serta nomor telepon rumah atau tempat 

praktek. Untuk resep dari rumah sakit, disertakan alamat dan nomor telepon dari 

rumah sakit tersebut. Penulisan alamat dokter harus disertakan untuk menghindari 

penyalahgunaan resep dan mempermudah apoteker untuk menghubungi dokter 

apabila terdapat ketidakjelasan dalam penulisan resep. Hasil penelitian didapatkan 

0,88% resep dari puskesmas yang tidak mencantumkan nama dokter, dimana 

kemungkinan akan sulit bagi pasien untuk meminta pertanggungjawaban apabila 

terjadi masalah pada terapi, serta akan sulit berkomunikasi dalam menanyakan 

obat yang sesuai apabila nama dokter tidak disertakan. Pencantuman tanggal 

penulisan resep diperlukan karena selain sebagai dokumen bagi apotek juga 

berkaitan dengan keamanan penderita dan penting bagi apoteker untuk memantau 

kepatuhan pasien yang memerlukan pengobatan jangka panjang dan pemantauan 

bagi resep yang berulang serta untuk pencatatan obat-obat golongan narkotika. 

Pada penelitian ini terdapat 5,03% resep yang tidak mencantumkan tanggal 

penulisan resep. Penulisan nomor surat ijin praktek dokter dalam resep diperlukan 

untuk menjamin keamanan bagi pasien bahwa dokter yang bersangkutan telah 

mempunyai hak dan dilindungi oleh undang-undang dalam memberikan suatu 

pengobatan pada pasiennya. Semua resep yang berasal dari dokter yang membuka 

praktek sendiri mencantumkan surat ijin praktek, sedangkan 272 resep (80,47%) 

yang berasal dari klinik, puskesmas dan rumah sakit tidak perlu mencantumkan 

surat ijin praktek dokter karena surat ijin praktek dokter sudah ada dalam ijin 

klinik tersebut. 

b. Praescriptio 

Hasil penelitian ini tidak didapatkan resep yang tidak mencantumkan nama 

obat, dosis obat dan jumlah obat yang diminta. Jika terjadi kesalahan pada hal ini 

maka akan sangat mempengaruhi kelancaran pelayanan apotek serta resep tersebut 

tidak dapat digunakan untuk pelayanan pengobatan. Penulisan nama obat yang 

tidak jelas dapat menyebabkan obat yang salah diberikan kepada penderita, dosis 

tidak dicantumkan maka terapi yang diharapkan juga tidak dapat tercapai, karena 
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dosis obat merupakan hal pokok dalam terapi pengobatan. Dosis obat yang 

diberikan pada pasien untuk menghasilkan efek yang diharapkan tergantung dari 

banyak faktor, antara lain  usia, berat badan, jenis kelamin, besarnya permukaan 

badan, beratnya penyakit dan keadaan pasien. Penulisan jumlah obat sangat 

diperlukan untuk menentukan berapa banyak obat yang harus diberikan kepada 

pasien, juga untuk penentuan lamanya terapi. Selain itu tidak dicantumkannya 

jumlah obat memberikan peluang untuk penyalahgunaan misalnya pada resep 

psikotropika pasien bisa menuliskan sendiri jumlah obatnya sesuai keinginannya. 

c. Signatura 

Pada bagian resep ini meliputi aturan pemakaian, nama pasien, alamat, umur, 

jenis kelamin, dan berat badan. Hasil penelitian tidak ditemukan resep yang tidak 

mencantumkan aturan pemakaian dan nama pasien. Aturan pemakaian dalam 

resep harus ditulis dengan lengkap dan jelas agar tidak memicu terjadinya 

kesalahan pada proses penggunaan obat. Nama pasien pada resep adalah hal yang 

penting karena akan berpengaruh pada pelayanan di apotek serta untuk 

memperkecil terjadinya kekeliruan terapi pada pasien. Pada penelitian ini 20,41% 

resep yang tidak mencantumkan umur pasien. Pencantuman umur pasien 

digunakan sebagai salah satu penentu dosis pada resep pasien anak begitu juga 

resep untuk pasien lanjut usia. Pada resep yang tidak mencantumkan umur, 

biasanya mencantumkan Tn dan Ny untuk pasien dewasa serta An untuk pasien 

anak, dan pada jenis kelamin didapatkan sebanyak 29,29% resep yang tidak 

mencantumkannya, sebagian besar mencantumkan Tn dan Ny pada resep. Resep 

dengan obat yang penggunaannya dikhususkan untuk pemakaian pada perempuan 

atau laki-laki, sangat memerlukan pencantuman jenis kelamin. Misalnya untuk 

obat dengan bentuk sediaan suppo atau obat kontrasepsi, karena apabila terjadi 

ketidaklengkapan ini dikhawatirkan akan terjadi kekeliruan dalam penggunaan 

obat. Penulisan alamat pasien dalam resep dimaksudkan agar memudahkan 

apoteker dalam penelusuran tempat tinggal pasien bila terjadi ketidaklengkapan 

dalam melayani obat dan pemantauan terapi, didapatkan 77,81% 

ketidaklengkapan dalam pencantumannya. Hasil penelitian ini sebanyak 26,63% 

resep anak tidak mencantumkan berat badan pasien. Jika informasi berat badan 



7 

 

tidak ada dalam resep maka perhitungan  dosis obat sulit ditentukan dan juga tidak 

dapat dijamin ketepatannya. Perhitungan dosis dapat pula didasarkan pada umur 

pasien lalu dilihat rata-rata berat badan pada umur tersebut, namun  pada 

kenyataannya berat badan tiap anak berlainan meskipun umurnya sama. 

d. Subsriptio 

Dalam penelitian ini ditemukan 7,10% resep yang tidak mencantumkan paraf 

dokter. Pencantuman paraf dokter ini sebagai penanda agar resep menjadi otentik 

dan tidak disalahgunakan di lingkungan masyarakat terutama resep yang 

menyangkut narkotika dan psikotropika. 

e. Pemakaian kode 

Selain ketidaklengkapan resep diatas ditemukan pemakaian kode pada 

penulisan aturan pakai (0-0-1), yaitu sebesar 7,99%. Pemakaian kode ini lebih 

memperjelas aturan waktu pemberiannya, misalnya pada obat yang aturan 

pemakaiannya  dua kali dalam sehari, namun tidak dicantumkan pemakaiannya 

pada pagi, siang atau malam hari. 

2. Aspek Klinis 

a. Karakteristik obat 

Sampel resep yang diambil sebanyak 338 resep, dengan jumlah total 

keseluruhan obat sebanyak 1238 obat dan dikelompokkan berdasarkan jenis 

obatnya.  

Tabel 2. Distribusi Jenis Obat Pada Resep di Tiga Apotek di Kabupaten Jepara  

Periode Januari-Juni 2011 

No.  Kelas Terapi  Jumlah  Jumlah total  

1. Analgetik, antipiretik, antiinflamasi  60 

 - NSAID 32  

 - Non narkotik  28  

2. Antelmitik intestinal 17 17 

3. Antiaritmia kelas III 9 9 

4. Antiasma    

 - Agonis β-adrenergik 9 9 

5. Antidiabetik sulfonilurea 12 17 

 Antidiabetik biguanid 5  

6. Antidiare adsorben 2 5 

 Antidiare antisekresi 1  

 Atidiare  2  

7. Antieksim 4 4 

8. Antiemetik antikolinergika 4 47 

 Antiemetik antagonis dopamin 43  

9. Antifungal   14 

10. Antigout  6 

11. Antihaemorroid  14 
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No.  Kelas Terapi  Jumlah  Jumlah total  

12.  Antihiperlipidemia statin 15  

13. Antihipertensi CCB 32  

 Antihipertensi beta blocker 13 116 

 Antihipertensi ACE I 17  

 Antihipertensi Alfa-2 adrenergic antagonis kerja sentral 17  

 Antihipertensi vasodilator 37  

14. Antihistamin H1 blockers 9  

 Antihistamin kortikosteroid 2  

 Antihistamin derivat tisiklis 2 77 

 Antihistamin derivat propilamin 65  

15. Antimalaria  1 

16.  Antihaemofilik  13 

17. Antirematik  9 

18. Antispasmodik  21 

19. AntiTBC  42 

20. Antitiroid  1 

21. Antitukak antasid 17 87 

 Antitukak PPI 59  

 Antitukak Histamin H2 antagonis 11  

22. Antivertigo  6 

23. Antivirus  1 

24. Antiansietas & antiinsomnia benzodiazepin  2 

25. Antibiotik penisilin  115  

 Antibiotik quinolon 21  

 Antibiotik cefalosporin 10 203 

 Antibiotik topikal 3  

 Antibiotik macrolida 1  

 Antibiotik aminoglycoside 41  

 Antibiotik antiamoeba 12  

26. Hipnotika-sedativa  1 

27. Antiplatelet & analgesik, antipiretik, antiinflamasi  6 

28. Antiseptik luka  1 

29. Antiseptik mulut  1 

30. Dispepsia   22 

31. Loop diuretik 13 52 

 Diuretik hemat kalium 39  

32. Elektrolit   18 

33. Hepatoprotektor  9 9 

34. Kortikosteroid   94 

35. Laksansia kontak  3 

36. Multivitamin   72 

37. Mineral  1 

38.  Neurotonik   9 

39. Obat batu empedu  14 

40. Obat batuk pilek antitusif 25 55 

 Obat batuk pilek mukolitik 30  

41. Obat kardiovaskuler lain 10 10 

42. Obat jantung digoxin 10 10 

43. Obat luka bakar  1 

44. Obat mata  1 

45. Obat saluran kemih  24 

46. Obat tetes telinga  1 

47. Preparat flebitis & varises  1 

48. Progesteron   5 

49. Relaksan otot  1 

50. Stimulant SSP  10 

51. Suplemen tulang   2 

52. Vasodilator perifer  11 

53. Vitamin   7 

 Total  1238 
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b. Dosis  

1). Dosis lebih  

Obat yang diberikan dengan dosis lebih dengan jumlah besar yaitu 

Chlorpheniramin maleat, gejala dari overdosis chlorpheniramin maleat 

diantaranya mual dan muntah, napas cepat, pupil melebar, dan demam. Terapi 

untuk mengatasi gejala over dosis dari chlorpheniramin maleat dengan cara 

mengobati gejala yang timbul akibat over dosis. Pemberian dosis obat yang 

melebihi dosis terapeutik terutama obat yang tergolong racun, kemungkinan dapat 

menyebabkan keracunan dan dinyatakan sebagai dosis toksik. Dosis toksik ini 

dapat sampai mengakibatkan kematian, disebut sebagai dosis letal (Joenoes, 

2001). 

Tabel 3. Kasus Dosis Lebih Pada Resep di Tiga Apotek di Kabupaten Jepara 
Periode Januari-Juni 2011 

Kelas Terapi Nama Obat Frekuensi kejadian Persentase (%)* 

Antihistamin  Chlorpheniramin maleat  13 92,86% 

Antivirus Acyclovir 1 7,14% 

TOTAL 14 100% 

*persentase dihitung terhadap jumlah frekuensi kejadian 

2). Dosis Kurang  

  Tabel 4. Kasus Dosis Kurang Pada Resep di Tiga Apotek di Kabupaten Jepara 

 Periode Januari-Juni 2011 

Kelas Terapi Nama Obat Frekuensi kejadian Persentase (%)* 

Neurotonik Chepamed 9 28,12% 

Antityroid  Propylthiouracyl 1 3,12% 

Antitukak  Sucralfate 5 15,62% 

Multivitamin Aminefron 5 15,62% 

Obat Batuk Pilek Alpara syr 1 3,12% 

Antihipotensi  Heptamyl 2 6,25% 

Obat jantung ATP(dinatrium adenosin trifosfat)  8 25% 

Obat tetes telinga Otopain TT 1 3,12% 

TOTAL 32 100% 

*persentase dihitung terhadap jumlah frekuensi kejadian .  

Obat yang paling banyak diresepkan dengan dosis kurang yaitu Chepamed. 

Chepamed berisi piracetam 800mg yang merupakan neurotronik yang 

mempengaruhi sistem saraf. Piracetam digunakan untuk membantu terapi epilepsi. 

Dosis pemberian untuk Chepamed berdasarkan BNF 54 adalah 7,2g/hari. Max. 

20g/hari, dalam 2-3 dosis terbagi, sedangkan pada resep ada yang satu kali sehari 

dan dua kali sehari dengan potensi obat 800mg per tablet. 

b. Frekuensi pemberian 

1). Frekuensi pemberian lebih 
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Tabel 5. Kasus Frekuensi Lebih Pada Resep di Tiga Apotek di Kabupaten Jepara 
Periode Januari-Juni 2011 

Kelas Terapi Nama Obat Frekuensi kejadian Persentase(%)* 

Antihistamin  Loratadine  2 3,03% 

Mebhydrolin napadisylate 1 1,51% 

Antitukak Cimetidine  2 3,03% 

Omeprazole 2 3,03% 

Ranitidine 5 7,57% 

Antibiotik Cefadoxil 7 10,6% 

Ottoprim syr  1 1,51% 

Multivitamin Sensikol 8 12,1% 

Cavid D3 10 15,1% 

Dansera 1 1,51% 

Sakaneuron 3 4,54% 

Neurosanbe 7 10,6% 

Vitamin B1 1 1,51% 

Obat Saluran Kemih Urinter 11 16,67% 

Vasodilator Perifer Flunarizine  5 7,57% 

TOTAL 66 100% 

*persentase dihitung terhadap jumlah frekuensi kejadian.  

Obat yang menempati urutan pertama frekuensi lebih yaitu urinter. 

Komposisi urinter adalah asam pipemidat, yang merupakan antibiotik golongan 

quinolon untuk infeksi saluran kemih, khususnya untuk sistitis akut tanpa 

komplikasi pada wanita (Setiabudy, 2007). Asam pipemidat bekerja dengan cara 

menghambat sintesis DNA dan merupakan antiseptik yang efektif melawan gram 

negatif enterik non pseudomonas (Sutedjo, 2008). Frekuensi pemberian Asam 

Pipemidat seharusnya 2 kali sehari (IAI, 2012). Pemberian asam pipemidat 

dengan frekuensi lebih dapat meningkatkan efek sampingnya, yaitu mual, muntah, 

diare, fotosensibilitasi (Tjay dan Rahardja, 2007).  

2). Frekuensi pemberian kurang 

Nephrolit menempati urutan pertama dalam kasus frekuensi pemberian kurang,   

merupakan suatu obat untuk saluran kemih untuk meluruhkan batu ginjal dengan 

komposisi herbal. Pemberian Nephrolit menurut ISO (2012) yaitu 1 kapsul 4 kali 

sehari, namun pada resep tertulis 3 kali sehari 1 kapsul. Penggunaan obat herbal 

harus lebih rutin dan dengan pengawasan dokter. 

Tabel 6. Kasus Frekuensi Kurang Pada Resep di Tiga Apotek di Kabupaten Jepara 

 Periode Januari-Juni 2011 

Kelas Terapi Nama Obat Frekuensi kejadian  Persentase(%)* 

Antidiare Furazolidon 100mg 2 2,17% 

Kaolin syr  1 1,09% 

Antiemetik Cisapride 5mg 5 5,43% 

Domperidone  1 1,09% 

Antihaemorroid  Faktu supp 7 7,61% 

Lanaven 3 3,26% 

Antihistamin  Ciproheptadine 4mg 2 2,17% 
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Kelas Terapi Nama Obat Frekuensi kejadian  Persentase(%)* 

Antirematik  Dioste  6 6,52% 

Antitukak Sucralfate 14 15,2% 

Antivirus Acyclovir 1 1,09% 

Antiansietas  Alprazolam 1 1,09% 

Antibiotik amoxicillin 500mg 5 5,43% 

Antiflatulen,dispepsia  Elsazym 1 1,09% 

Hepatoprotektor Verona 2 2,17% 

Curcuma  1 1,09% 

Multivitamin Sensikol  1 1,09% 

Dansera  1 1,09% 

Neurodex 3 3,26% 

Stimulant SSP  Mecobalamine 3 3,26% 

Obat Saluran Kemih Nephrolit  21 22,8% 

Relaksan otot  Eperison HCl 50mg 1 1,09% 

Antivertigo  Betahystine mesylate 2 2,17% 

Neurotonik Piracetam  3 3,26% 

Elektrolit Renapar 4 4,35% 

Antihipertensi Isosorbid monohidrat 1 1,09% 

TOTAL 92 100% 

*persentase dihitung terhadap jumlah frekuensi kejadian. 

c. Durasi 

Pada penelitian ini diambil sampel terdapat 1238 obat, 203 diantaranya 

merupakan obat antibiotik.  

1).   Durasi Lebih 

Durasi lebih adalah penggunaan antibiotik dalam satuan hari yang melebihi 

durasi pemberian antibiotik yang tercantum dalam buku standar. Penggunaan 

dosis yang tidak memadai, pemakaian tidak teratur atau tidak kontinu, juga waktu 

pengobatan yang tidak cukup lama bisa menyebabkan resistensi mikroba. Maka 

untuk mencegah atau memperlambat timbul resistensi mikroba, harus 

diperhatikan cara penggunaan antibiotik yang tepat (Wattimena dkk, 1991).  

Tabel 7. Kasus Durasi Lebih Pada Resep di Tiga Apotek di Kabupaten Jepara 

Periode Januari-Juni 2011 

Golongan Nama Obat Durasi Resep Durasi Standar Frekuensi 

kejadian 

Persentase (%)* 

Quinolon Ofloxacin  30 hari  5-10hari (Lacy et a.l, 

2010) 

1 100% 

TOTAL 1 100% 

*persentase dihitung terhadap jumlah frekuensi kejadian. 

Penggunaan durasi obat lebih dari yang semestinya dapat menyebabkan reaksi 

alergi atau efek samping berlebihan, mungkin sampai keracunan, sehingga 

berbahaya bagi pasien (Joenoes, 2003). Penggunaan durasi lebih pada penelitian 

ini yaitu Ofloxacin. Penggunaan Ofloxacin dalam jangka panjang dapat 

meningkatkan resiko kerusakan tendon atau tendonitis. Selain itu, kemungkinan 

terjadinya efek samping juga akan meningkat.  
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2).   Durasi Kurang  

Durasi kurang yaitu jumlah penggunaan obat dalam satuan hari kurang dari 

durasi penggunaan antibiotik yang tercantum dalam buku standar. Antibiotik yang 

sering diberikan dengan durasi kurang yaitu Asam pipemidate (Urinter), 

merupakan antibiotik golongan kuinolon, penggunaannya seharusnya selama 10 

hari. Jika antibiotik digunakan dengan dosis terlalu rendah atau masa terapi 

kurang lama, maka dapat mempercepat terjadinya resistensi. Bahaya terjadinya 

resistensi adalah pengobatan penyakit menjadi sulit dan memperpanjang waktu 

sakit, juga resiko timbulnya komplikasi atau kematian akan meningkat (Tjay dan 

Rahardja, 2007). 

Tabel 8. Kasus Durasi Kurang Pada Resep di Tiga Apotek di Kabupaten Jepara  

Periode Januari-Juni 2011 

Golongan Nama Obat Frekuensi kejadian Persentase (%)* 

Klindamisin  Klindamisin  6 14,6% 

Sefalosporin  Cefadroxil  9 21,9% 

Quinolon 

 

Asam pipemidat (urinter)  11 26,8% 

Levofloxacin  4 9,76% 

Sulfonamide & trimethoprim Sanprima  8 19,5% 

Tetrasiklin  Tetrasiklin  1 2,44% 

Antiamoeba  Metronidazole  2 4,88% 

TOTAL 41 100% 

*persentase dihitung terhadap jumlah frekuensi kejadian.  

Antibiotika merupakan obat yang paling banyak digunakan terkait dengan 

banyaknya kejadian infeksi bakteri, yang diderita oleh banyak orang. Penggunaan 

antibiotika dapat menimbulkan masalah resistensi dan efek obat yang tidak 

dikehendaki. Oleh karena itu penggunaan antibiotika harus mengikuti strategi 

peresepan antibiotika (Juwono dan Prayitno, 2003). 

d. Interaksi Obat 

Dalam penelitian ini terjadinya interaksi obat dianalisa dengan menggunakan 

BNF (2007), selanjutnya dianalisa keparahannya sesuai buku Drug Interaction 

Facts. Berdasarkan hasil analisa dari keseluruhan sampel yang ada terdapat 71 

(5,74%) kasus interaksi obat yang terdiri dari 1,05% kasus interaksi mayor, 1,86% 

kasus interaksi moderat dan 0,65% kasus interaksi minor serta 2,18% kasus yang 

tidak diketahui tingkat keparahannya.  
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Tabel 9. Kasus Interaksi Obat Pada Resep di Tiga Apotek di Kabupaten Jepara  

Periode Januari-Juni 2011 

Tingkat 

keparahan 

Dokumentasi Obat A Obat B Jml 

 

Persentase 

keparahan (%)* 

Mayor Probable  Digoxin  Furosemid 13 1,05 

Probable  Rifampicin  Isoniazid 

Moderat Possible Bisoprolol Kalium diklofenak 23 1,86 

Possible  Omeprazole  Aspirin 

Possible Captopril  Spironolacton 

 Possible Metil prednisolon Terbutalin   

Suspected Digoxin  Spironolacton 

Possible Digoxin Amiodaron   

Possible  Digoxin  Omeprazole  

Possible  Amiodaron Simvastatin  

Minor 

 

 

 

 

Suspected Captopril Furosemid 8 0,65 

Possible Sucralfate  Cimetidin  

Possible  Metronidazole Antasida 

Possible  Na diklofenak Cimetidine 

Established Kalium diklofenak Sucralfate 

Possible  Erytromycin Dexamethasone 

Tidak 

diketahui 

keparahan

nya 

Tidak ada 

dokumentasi  

Ciprofloxacin Na bicarbonate 27 2,18 

Kalium diklofenak Pronenecid 

Paracetamol  Isoniazid  

Spironolacton Aspirin 

Lisinopril Spironolacton 

Furosemide  Lisinopril  

Captopril Nifedipin 

Bisoprolol Clonidine  

Bisoprolol  Simeticone  

Furosemide Propanolol   

Gliklazid Captopril 

Gliklazid  Digoxin    

Prednisone  Omeprazole  

TOTAL 71 5,74 

1).   Interaksi Mayor  

Keparahan potensial interaksi mayor adalah interaksi obat yang efek 

potensialnya mengancam jiwa atau bisa menyebabkan kerusakan permanen. 

Kasus yang paling banyak terjadi adalah interaksi antara rifampicin dengan 

isoniazid. Interaksi keduanya merupakan interaksi yang belum ada data uji 

kliniknya/probable. Mekanisme interaksinya yaitu adanya gangguan pada 

metabolisme salah satu obat, rifampicin mengakibatkan perubahan pada 

metabolisme isoniazid. Insidensi untuk kejadian interaksi ini masih rendah 

sehingga jarang terjadi penghentian terapi (Istiantoro dan Setiabudy, 2007). 

Interaksi yang lain yaitu antara obat golongan diuretik (furosemid) bila 

diberikan bersama dengan glikosida jantung yaitu digoksin, mengakibatkan 

terjadinya hipokalemia. Gejala hipokelemia ini dapat berupa kelemahan otot, 

kejang-kejang, obstipasi, anoreksia, kadang-kadang juga aritmia jantung, tetapi 
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gejala tersebut tidak selalu menjadi nyata. Hipokalemia dapat memperhebat 

keluhan dan meningkatkan toksisitas digoksin (Tjay dan Rahardja, 2007). Hal 

tersebut karena kurangnya kalium menyebabkan jantung menjadi amat peka 

terhadap digitalis dan resiko keracunan digitalis meningkat (Harkness, 1989). 

Dokumentasi dari interaksi ini yaitu probable, yang artinya interaksi obat dapat 

terjadi tetapi belum dilakukan uji klinik. Manajemen untuk mengatasi interaksi 

tersebut yaitu dengan mengukur level plasma K
+
 dan Mg

2+ 
bila obat tersebut 

dikombinasi, pemberian kedua obat tersebut dimulai dari dosis kecil terlebih 

dahulu, serta pengurangan intake garam dan penggunaan diuretik hemat kalium 

(Tatro, 2001). Menurut DiPiro et al., (2005), bila obat tersebut harus digunakan 

bersamaan dan terjadi hipokalemia maka pasien membutuhkan terapi tambahan 

untuk mengatasi hipokalemia. Terapi non farmakologi yaitu dengan diet makanan 

sumber kalium, seperti buah, sayuran dan daging. Bila dengan diet kondisi tidak 

mengalami perubahan, maka perlu terapi farmakologi yaitu dengan penambahan 

suplemen kalium. 

2).   Interaksi Moderat  

Keparahan potensial interaksi moderat adalah interaksi obat yang efeknya 

menyebabkan kemunduran status klinik pasien, perlu dilakukan terapi tambahan, 

masuk rumah sakit, atau perlu rawat jalan (Tatro, 2001). Penggunaan digoxin dan 

spironolacton menempati urutan pertama keparahan potensial interaksi moderat, 

yaitu terjadinya perubahan konsentrasi plasma digoksin, dapat meningkat ataupun 

turun. Interaksi obat ini terdokumentasi possible yang artinya interaksi obat dapat 

terjadi tetapi data yang ada sangat terbatas. Mekanismenya belum diketahui secara 

jelas, tetapi terjadi perubahan pada clearance ginjal digoksin. Manajemennya 

dengan monitoring pasien secara rutin untuk mengetahui kadar plasma digoksin 

dan agar diketahui bila terjadi toksisistas digoksin (Tatro, 2001).  

3).   Interaksi Minor 

Keparahan potensial interaksi minor adalah bila efek yang ditimbulkan oleh 

adanya interaksi obat ringan, secara signifikan tidak mempengaruhi outcome 

terapi. Interaksi minor kasus paling banyak terdapat pada penggunaan furosemid 

dan captopril. Dokumentasi dari interaksi ini suspected, yaitu interaksi obat 
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mungkin terjadi, ada data yang mendukung namun masih membutuhkan studi 

lanjutan (Tatro, 2001). Penggunaan kombinasi obat antihipertensi termasuk 

interaksi yang menguntungkan karena akan meningkatkan efektivas obat dan 

mengurangi efek sampingnya (Setiawati, 2007). Menurut Tatro (2001), efek loop 

diuretik akan menurun dan akan terjadi penghambatan angiotensin II oleh ACE 

inhibitor. Manajemennya dengan melakukan monitoring terhadap kondisi cairan 

dan berat badan pasien yang mendapatkan loop diuretik ketika pengobatan dengan 

ACE inhibitor akan dimulai. Bila terjadi perubahan maka diperlukan diet 

elektrolit untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Interaksi lain yaitu interaksi antara 

natrium diklofenak dengan sucralfat. Dokumentasi dari interaksi ini established, 

yang artinya interaksi obat telah dibuktikan dalam studi klinik yang mantap 

terjadi. Penggunaan natrium diklofenak dan sucralfate secara bersamaan akan 

menurunkan absorpsi natrium diklofenak sehingga efek dari natrium diklofenak 

akan menurun. 

4).   Interaksi Tidak Diketahui Tingkat Keparahannya 

Interaksi terakhir yaitu interaksi tidak diketahui tingkat keparahannya. 

Menurut BNF 2007, interaksi antara bisoprolol dan clonidine menempati urutan 

pertama pada interaksi yang tidak diketahui tingkat keparahannya. Interaksi antara 

antara bisoprolol dan clonidine menyebabkan meningkatkan efek hipotensi pada 

penggunaan bersamaan. Pengatasan dari interaksi ini dengan penghentian 

bisoprolol beberapa hari sebelum penggunaan clonidine. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Sampel resep yang diperoleh dari tiga apotek di Kabupaten Jepara sebanyak 

338 resep. Ditemukan ketidaksesuaian resep ditinjau dari aspek administratif dan 

klinis meliputi :  

1. Aspek administratif 

Ditemukan ketidaksesuaian resep paling besar yaitu tidak mencantumkan 

alamat pasien (77,81%) dan jenis kelamin (29,29%). 

2. Aspek klinis  
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Ditemukan ketidaksesuaian resep paling besar pada frekuensi pemberian 

kurang sebanyak 92 kasus (7,43%), frekuensi pemberian lebih sebanyak 66 

kasus (5,33%%), dan durasi kurang sebanyak 41 kasus (3,31%).  

B. SARAN  

1. Diharapkan bagi apotek untuk memperbaiki sistem administratif apotek, salah 

satunya dengan membuat catatan riwayat pengobatan pasien. 

2. Apoteker hendaknya melakukan skrining resep agar pasien mendapat 

pengobatan yang rasional. 

3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian skrining 

aspek klinis pada resep secara prospektif 
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