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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Profesi apoteker mempunyai tanggung jawab dalam pelayanan 

kefarmasian untuk mengoptimalkan terapi guna memperbaiki kualitas hidup 

pasien. Tetapi masih sering terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) 

dan obat-obatan yang merugikan dapat berdampak buruk bagi pasien (Pote S, 

2007).  Resep merupakan hal terpenting sebelum pasien menerima obat. Dalam 

alur pelayanan resep, apoteker wajib melakukan skrining resep yang meliputi 

skrining admninstrasi, kesesuaian farmasetis, dan kesesuian klinis untuk 

menjamin legalitas suatu resep dan meminimalkan kesalahan pengobatan. Resep 

harus ditulis dengan jelas untuk menghindari salah presepsi antara penulis dengan 

pembaca resep, kegagalan komunikasi dan salah interpretasi antara dokter dengan 

apoteker merupakan alah satu faktor kesalahan medikasi (medication error) yang 

berakibat fatal bagi pasien (Cohen, 1999).  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tantri (2010), tentang tinjauan 

aspek legalitas dan kelengkapan administrasi di lima apotek kota Surakarta tahun 

2010 sering dijumpai  tidak tercantumnya alamat penderita (89,70 %), paraf 

penulis resep (48,60 %), nomor Surat Ijin Praktek Dokter (37,40 %) dan bentuk 

sediaan obat (33,30 %), serta kekuatan obat (25,10 %). Penelitian lain juga 

menunjukkan, penulisan resep seringkali terjadi penyimpangan dalam hal 

kelengkapan administrasi yang meliputi tanggal penulisan, SIP, alamat dokter, 

paraf dokter, dan kejelasan bentuk sediaan. Tidak ada nya tanggal penulisan dan 

paraf dokter membuat keabsahan atau keaslian resep diragukan (Oetari dan 

Rahmawati, 2002). 

Aspek admnistrasi resep dipilih karena merupakan skrining awal pada saat 

resep dilayani di apotek, skrining admnistrasi perlu dilakukan karena mencakup 

seluruh informasi di dalam resep yang berkaitan dengan kejelasaan tulisan obat, 

keabsahan resep, dan kejelasan informasi di dalam resep. Kelengkapan 
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admnistrasi resep sudah diatur dalam  KepMenkes 

No.1027/MENKES/SK/1X/2004. Akibat terjadinya ketidaklengkapan admnistrasi 

resep tidak berdampak buruk bagi pasien, tetapi merupakan tahap skrining awal 

guna mencegah adanya meddication error. 

Selain ketidaklengkapan dan kejelasan tulisan ada hal lain yang 

menyebabkan kesalahan resep pada saat pembuatan obat racikan. Dilaporkan di 

Yogyakarta masih banyak masalah yang timbul pada saat penggerusan tablet, 

pencampuran dan pembuatan bentuk sediaan. Dalam bentuk lain misalnya sediaan 

puyer, obat tertentu apabila digerus atau dicampurkan dengan bahan lain dapat 

menurunkan stabilitas obat dan terjadi inkompatibilitas tak tercampurkannya obat 

yang menyebabkan rusaknya bentuk sediaan obat (Wiedyaningsih, 2008). 

Mengantisipasi terjadi kesalahan peresepan perlu melakukan pendekatan 

sistematik untuk pemantauan resep atau pasien agar dapat mencegah dan mencari 

penyelesaian terkait masalah resep (Kenward, 2003). Penggunaan obat yang 

rasional menjadi salah satu bagian terpenting untuk menghidari kesalahan 

pengobatan dan dapat mengurangi dampak kerugian pasien. Penggunaan obat 

yang rasional adalah pasien menirima obat yang tepat sesuai kebutuhan klinis dan 

sesuai dosis (Rasol., et al 2010). Dikatakan pengobatan rasional dan tepat secara 

klinis jika dalam resep memenuhi persyaratan dalam tepat indikasi, tepat obat, 

tepat dosis, tepat interval pemberian, lama pemberian dan menghindari terjadinya 

interaksi obat, alergi obat dan efek samping yang tidak diinginkan (DepKes, 

2006). Di negara Amerika sudah dikembangkan metode resep elektronik unruk 

mengurangi efek samping obat pada pasien di rumah sakit (Matvey et al, 2010). 

 Berdasarkan uraian pendahuluan tentang arti pentingnya skrining resep 

yang meliputi skrining admnistrasi, kesesuaian farmasetis, dan kesesuaian klinis   

perlu dilakukan penelitian mengenai analisis kelengkapan administrasi dan 

potensial interaksi pada resep racikan di apotek kota Surakarta tahun 2012.   
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah gambaran kelengkapan administrasi resep racikan di lima 

apotek kota Surakarta tahun 2012? 

2. Bagaimanakah gambaran potensial interaksi yang terjadi pada resep racikan di 

lima apotek kota Surakarta tahun 2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kelengkapan administrasi resep racikan di lima apotek kota 

Surakarta tahun 2012. 

2. Mengetahui  potensi interaksi yang terjadi pada resep racikan di lima apotek 

kota Surakarta tahun 2012.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Resep  

a. Definisi 

Resep dalam arti sempit ialah permintaan tertulis dari dokter, dokter 

hewan atau dokter gigi kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam sediaan 

tertentu dan menyerahkannya kepada pasien. Resep harus jelas dan lengkap, 

apabila resep tidak dapat dibaca dengan jelas atau tidak lengkap apoteker harus 

menyanyakan kepada dokter penulis resep (Anief, 2007). 

Menurut undang-undang yang diperbolehkan menulis resep adalah dokter 

umum, dokter hewan, dokter gigi, atau dokter spesialis. Bagi dokter spesialis tidak 

ada pembatasan jenis obat yang diberikan kepada pasien (Joenoes, 2001). 

b. Pelayanan resep 

 Menurut KepMenkes No.1027/MENKES/SK/1X/2004 standar pelayanan 

resep di apotek meliputi skrining resep dan penyiapan obat. 

1) Skrining resep meliputi 3 aspek, yaitu: 
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a) Persyaratan administrasi meliputi nama dokter, SIP, alamat dokter, tanggal 

penulisan resep, nama, umur, berat badan, alamat pasien, tanda tangan/paraf 

dokter, jenis obat, dosis, potensi/indikasi, cara pemakaian, dan bentuk sediaan 

jelas. 

b) Kesesuaian farmasetis meliputi  bentuk sediaan, dosis, inkompatibiltas, 

stabilitas dan cara pemberian. 

c) Keseusaian klinis meliputi adanya efek samping, alergi, dosis dan lama 

pemberian. Jika resep tidak jelas langsung menghubungi dokter yang 

bersangkutan dan memberikan alternatif bila perlu menggunakan persetujuan 

setelah pemberitahuan langsung 

 

2) Apoteker yang bertugas di Apotek harus memperhatikan dan menjalankan 

fungsi penyiapan dan penyerahan obat sebagai wujud tanggung jawab dalam 

melayani pasien. Adapun bentuk dari penyiapan obat meliputi : 

a).  Peracikan  

 Merupakan suatu kegiatan menimbang, mencampur, memasulan dalam 
wadah dan memberi etiket. Dalam peracikan obat harus sesuai prosedur tetap 
dengan mempertimbangkan dosis, jenis obat, dan penulisan etiket yang benar 
b).  Penulisan etiket obat harus jelas dan dapat dibaca pasien. 
c).  Kemasan obat yang diserahkan harus rapi dengan wadah yang sesuai agar 

terjaga stabilitasnya. 
d).  Penyerahan obat 

 Sebelum penyerahan obat kepada pasien dilakukan pemeriksaan kembali 
kesesuian obat dengan resep. Obat harus diserahkan apoteker dengan memberikan 
konseling kepada pasien. 
e). Informasi obat 

 Apoteker wajib memberikan informasi obat kepada pasien dengan jelas, 
etis, dan mudah dimengerti. Informasi yang diberikan berupa kegunaan obat, cara 
penggunaan, cara penyimpanan, jangka waktu pengobatan, dan 
makanan/minuman yang harus dihindari (Dinkes, 2006). 
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3). Bagian-bagian dari resep 
Nama dokter 

SIP 
Alamat dokter

Tanggal penulisan resep 

R/ (invocatio) 

     Nama obat 

     Cara pembuatan ( praescriptio) 

     Aturan pemakian obat (signatura) 

 

Nama             :                                  

Umur             : 

Berat badan   : 

Alamat           : 

 

Paraf dokter  (subscriptio)                    
       

Gambar 1. Bagian bagian kelengkapan administrasi resep 

                                                                                                 (KepMenkes, 2004) 

2. Inkompatibilitas obat 

a. Inkompatibilitas fisika 

 Tak tercampurkanya obat secara fisika yaitu terjadinya perubahan 

perubahan yang tidak diinginkan dalam waktu pencampuran sediaan obat tanpa 

ada perubahan susunan kimianya. Selain itu bahan obat yang dicampurkan tidak 

memberikan campuran yang homogen maka disebut inkompatibilitas fisika 

(Arkel, 1963). 

Contoh inkompatibilitas fisika : 

1). Meleleh atau menjadi basah campuran serbuk 

 Terjadi karena titik lebur suatu campuran lebih rendah daripada titik lebur 

suhu kamar. Hal ini disebabkan karena hal-hal berikut : 

a). Penurunan titik cair 

b). Penurunan tekanan uap relatif 

Melelehnya suatu campuran serbuk disebabkan karena campurannya lebih 

higrokopis daripada masing-masing zat nya. Higroskopis suatu zat tergantung dari 
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tekanan uap larutan jenuh tersebut. Jika tekanan uap ini lebih kecil dari derajat 

kelembaban udara maka zat akan menarik air dari udara dan akan meleleh.  

c). Bebasnya air hablur disebabkan oleh pembentukan garam rangkap   dengan air 

hablur lebih sedikit garam-garam penyusunya atau bebasnya air karena suatu 

reaksi kimia 

2). Tak dapat larut dan tidak mencampur 

Campuran yang tidak homogen disebabkan pada pencampuran zat-zat 

padat dan zat-zat cair, zat padat tersebut tidak dapat larut dalam zat cair yang tidak 

bisa bercampur.  

3). Penggaraman (salting out) 

 Penggaraman adalah pengurangan kelarutan suatu zat dengan 

menambahkan garam-garam atau zat yang dapat larut dalam larutannya. Hal ini 

sangat penting untuk garam alkaloid dan obat-obat keras yang tidak larut dan 

mengendap di dasar botol jika dilakukan penggojogan tidak akan terbagi sama 

rata. Dimungkinkan pasien akan memperoleh dosis besar pada sendok terakhir. 

4). Adsorbsi 

 Adsorbsi merupakan suatu peristiwa fisika yang harus diperhatikan. 

Contoh bahan pengabsorbsi kuat : karbo adsorben, kaolin, dan norit. Semua 

peristiwa adsorbsi belum bisa dianggap sebagai suatu peristiwa fisika murni 

karena didapat ada reaksi kimia berupa pertukaran ion pada zat-zat tersebut. 

Carbo mengardsobsi zat-zat elektronegatif maupun elektropositif sedangkan 

kaolin dan norit mampu mengadsorbsi alkaloid-alkaloid dan zat-zat warna yang 

basa (Arkel, 1963). 

b. Inkompatibiltas kimia 

Perubahan-perubahan yang terjadi karena timbulnya reaksi kimia pada 

waktu mencampurkan bahan obat-obatan. Dapat disebabkan dengan berbagai 

macam hal dan hasil reaksinya pun berbeda (Arkel, 1963). Contoh 

inkompatibilitas kimia antara lain : 

1) Reaksi pengendapan 
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Reaksi yang terjadi karena perubahan-perubahan kedua zat yang bereaksi akan 

terbentuk suatu endapan yang tidak larut. Contohnya CaBr dengan Na salisilat 

akan membentuk Ca yang salisilat yang tidak larut. 

2) Reaksi-reaksi asam basa 

Reaksi yang terjadi antara campuran zat yang bersifat asam dan bersifat basa 

akan menimbulkan suatu gas. 

3) Reaksi oksidasi dan reduksi 

Bahan-bahan yang mudah teroksidasi adalah bahan-bahan yang teraktifkan 

oleh panas, misalnya sulfat, morfin, dan atropin. Sedangkan untuk peristiwa 

reduksi jarang terjadi, sebagai cotoh garam Ag dan garam Hg di reduksi oleh 

cahaya menjadi bentuk logam nya. 

4) Perubahan warna 

Jika terjadi perubahan warna akan menimbulkan kesukaran dalam 

mengidentifikasi susunan kimia dari hasil reaksi suatu zat yang berwarna. 

Sebagai contoh senyawa asam askorbat dengan asam nikotinamide 

membentuk warna kuning sitrun. Selain itu larutan-larutan adrenalin mudah 

berubah warna merah karena adanya basa-basa dan karbondioksida akan 

membentuk suatu adenokrom yang berwarna yang dapat menurunkan khasiat. 

5) Reaksi dengan sediaan galenik 

Sediaan galenik umumnya bersifat asam dengan adanya carbonat maka akan 

terbentuk gas CO2 (Arkel, 1963). 

3. Interaksi obat 

Interaksi obat adalah perubahan efek obat akibat adanya obat lain, 

makanan, minuman atau agen kimia yang lain. Mekanisme interaksi obat ditinjau 

dari ADME (Absorbsi, Distribusi, Metabolisme, dan Ekskresi) tidak lepas dari 

efek farmakologi obat secara keseluruhan. Interaksi ini sangat kompleks karena 

tidak tergantung faktor obat tetapi tergantung faktor-faktor penderita. Interaksi ini 

terjadi ketika obat berada di dalam tubuh dan menyangkut salah satu kombinasi 

faktor di bawah ini : 

1) Efek langsung dari obat-obatan 

2) Modifikasi saluran pencernaan 
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3) Perubahan distribusi oabat dalam darah 

4) Modifikasi biotransformasi obat dalam tubuh 

5) Modifikasi absorbsi melalui mukosa kulit 

6) Ikatan obat pada protein darah 

7) Perubahan ekskresi obat keluar dari dalam tubuh (Joenoes, 2003). 

Interaksi obat meliputi 2 aspek yaitu : 

a. Interaksi farmakokinetik  

Interaksi farmakokinetik adalah interaksi yang terjadi pada waktu obat 

masuk ke dalam organ yang ditentukan, setelah obat dilepas dari bentuk sediaan 

yang meliputi peristiwa absorbsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Proses 

absorbsi , distribusi, metabolisme, dan ekskresi biasanya berjalan bersama secara 

langsung maupun tidak langsung yang biasanya meliputi perjalanan obat melintasi 

sel membran (Anief, 2007). 

b. Interaksi farmakodinamik 

Interaksi farmakodinamik adalah interaksi yang terjadi pada dua obat atau 

lebih yang memiliki tempat kerja reseptor yang sama sehingga dapat 

menumbulkan efek aditif, sinergis, atau antagonis. Tujuan dari fase ini adalah 

optimasi dari efek biologi apabila obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor 

biasanya rotein membran akan menimbulkan efek (Anief, 2007). 

 

 

 


