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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Penggunaan obat merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis, 

dimana terkait beberapa komponen, mulai dari diagnosa, pemilihan dan penentuan 

dosis obat, petunjuk pemakaian obat, cara pengemasan, pemberian label dan 

kepatuhan penggunaan obat oleh penderita (Irmawati, 1996). Faktor kunci dalam 

pengembangan pelayanan rumah sakit adalah bagaimana meningkatkan mutu 

pelayanan medik. Mutu pelayanan medik merupakan indikator penting baik 

buruknya pelayanan rumah sakit yang terkait dengan safety (keselamatan), karena 

itu upaya pencegahan medication  error sangatlah penting (Anonim, 2005). 

Medication erors adalah kesalahan dalam membentuk reaksi yang 

diinginkan dari pasien (Malone dkk, 2001). Jenis-jenis medication errors ada 

beberapa macam, salah satunya adalah clilnical errors. Clinical errors kesalahan 

pengobatan yang disebabkan terjadinya alergi, adverse drug reaction, interaksi 

obat dengan obat, interaksi obat dengan penyakit, interaksi obat dengan makanan, 

dan ketidaksesuaian obat yang meliputi lama terapi,  dosis, cara pemberian dan 

jumlah obat (Cohen, 1999). Medication  error merupakan masalah yang serius, 

karena semakin banyaknya data terkait dengan medication error (Anonim, 2005). 

Penelitian yang dilakukan di Amerika pada tahun 1960-an menunjukkan angka 

kejadian medication errors di rumah sakit. Penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa rata-rata seorang penderita mendapat 6-7 obat sehari dan diperoleh rata-

rata angka kejadian kesalahan sebesar 6-15%. Data di atas menunjukkan bahwa 
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seorang penderita dapat mengalami satu medication errors dalam kurun waktu 

satu hari. Penelitian tersebut, menyebabkan para farmasis termotivasi untuk 

menyumbangkan kemampuan profesional mereka dan bekerja sama dengan 

tenaga kesehatan lainnya, untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan 

dengan obat (Seto, 2004). 

Laporan lain mengungkapkan adanya rumah sakit yang belum menerapkan 

sistem distribusi obat yang benar untuk penderita rawat tinggal sehingga terdapat 

adanya berbagai sumber pelayanan obat di suatu rumah sakit yang tidak 

terkoordinasi dan tidak terkendali oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

(Siregar, 2004). Keberhasilan terapi tidak lepas dari peran farmasis dalam aspek 

penyaluran obat pada penderita yang meyangkut tepat obat, tepat waktu, tepat 

dosis, tepat cara pemakaian, tepat lama pemakaian, tepat kombinasi, serta biaya 

obat yang dikeluarkan oleh penderita ditekan seefisien mungkin (Irmawati, 1996). 

Sistem distribusi obat dosis unit adalah metode dispensing dan 

pengendalian obat yang dikoordinasikan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

dalam rumah sakit, dimana obat dikemasan unit tunggal, di-dispensing dalam 

bentuk siap konsumsi, dan untuk kebanyakan obat tidak lebih dari 24 jam 

persediaan dosis, dihantarkan ke atau tersedia pada ruang perawatan penderita 

pada setiap waktu (Siregar, 2004). Sistem distribusi obat unit–dose dapat 

mengurangi kejadian medication errors, karena sistem distribusi ini dapat 

mengindentifikasi dan mengenali kesalahan penggunaan obat. Distribusi obat 

unit–dose pengobatan dapat diteliti terlebih dahulu oleh personel apoteker dan 

ilmu perawat mulai dari persiapan obat, pembungkusan, pemberian label sehingga 

pelaksanaan lebih teliti (Cohen, 1999). 



Kelebihan UDD dibandingkan Non UDD yaitu sistem distribusi obat 

individual (individual prescription), sistem distribusi obat persediaan lengkap 

diruang (total flour stock), dan sistem distribusi obat kombinasi resep individual 

(individual prescription) dan sistem distribusi obat persediaan lengkap diruang 

(total flour stock) adalah sistem UDD terdapat profil pengobatan untuk pasien, 

dimana apoteker mempunyai tanggung jawab untuk memonitoring obat pasien 

yang dirawat inap pada rumah sakit. Permasalahan clinical errors yaitu adanya 

alergi, interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan penyakit, lamanya terapi 

yang tidak sesuai, dan ketidaksesuaian obat dihindarkan atau dikoreksi dahulu 

(Quick, 1997) 

Penelitian yang dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya oleh Irmawati, 

dkk (1999) menunjukkan bahwa pada sistem konvensional mempunyai 

kekurangan dibandingkan sistem UDD, berdasarkan penelitian dari 43 penderita  

sistem konvesional ketidaktepatan waktu rata-rata 57,32%, biaya obat yang tidak 

dimanfaatkan 13,94%, rata-rata kesalahan obat 33,63% dan kesalahan takaran 

obat yang diminum dalam bentuk sediaan sirup rata-rata 92,06%. Sedangkan 

dalam sistem UDD ketidaktepatan waktu rata-rata 1,30%, tidak terdapat biaya 

obat yang tidak dimanfaatkan, tidak terdapat kesalahan obat dan kesalahan 

takaran. Kesalahan dapat dihindari karena telah adanya peran farmasis di ruangan 

dan telah dilakukan penyuluhan pada keluarga penderita. Penelitian yang 

dilakukan di Rumah Sakit Islam Surakarta oleh Rahmatifa (2005) menunjukkan 

bahwa berdasarkan penelitian dari 96 penderita, dimana 13 kejadian atau 13,53 % 

kategori obat salah, 29 kejadian atau 30,21 % kategori dosis kurang, 27 kejadian 



atau 28,13 % kategori dosis lebih dan 27 kejadian atau 28,13 % kategori interaksi 

obat. 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta adalah milik pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah yang terletak di kota Surakarta (Anonim, 2004). Pada bagian Instalasi 

Farmasi Rumah Sakit di RSUD Dr. Moewardi mempunyai pelaksanaan tugas 

kegiatan sehari-hari didukung oleh 9 apoteker, 6 orang ahli Madya Farmasi, 39 

orang Asisten Apoteker dan 20 orang tenaga administrasi, pelayanan yang 

dilakukan sudah menggunakan daily dose dan telah menerapkan sistem distribusi 

obat UDD (unit dose dispensing) (Anonim, 2007). Hal inilah yang 

melatarbelakangi penulis melakukan penelitian mengenai clinical errors pada 

bangsal dengan penerapan sistem UDD (unit dose dispensing) dan Non UDD di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta.    

    

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran penyaluran 

obat dengan menggunakan sistem UDD dengan non UDD dalam mengurangi 

clinical  error (interaksi obat, kontraindikasi obat dan ketidaksesuaian dosis)? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

penerapan UDD (Unit Dose Dispensing) dan non UDD di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta dalam mengurangi clinical errors (interaksi obat, kontraindikasi obat 

dan ketidaksesuaian dosis). 



Tinjauan Pustaka 

1. Medication Errors 

Terapi dengan menggunakan obat terutama ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas atau mempertahankan hidup pasien. Hal ini biasanya dilakukan dengan 

mengurangi atau meniadakan gejala sakit, menghentikan atau memperlambat 

proses penyakit serta mencegah penyakit atau gejalanya (Aslam, 2003). 

Medication errors adalah kesalahan dalam membentuk reaksi yang diinginkan 

dari pasien (Malone, 2001).  

a. Penyebab kesalahan pengobatan terdiri atas enam kategori, antara lain: 

1) Miskomunikasi antara dokter dan farmasis 

Kesalahan dalam miskomunikasi antara dokter dan farmasis adalah: 

a) Penulisan tangan yang kurang jelas 

Komunikasi dengan tulisan tangan mempunyai kelemahan dalam 

komunikasi, misalnya sulit dalam membedakan dua pengobatan yang mempunyai 

nama yang hampir sama, apalagi kalau komunikasi yang digunakan menggunakan 

percakapan melalui telepon atau percakapan secara tidak langsung mempunyai 

kesalahan lebih besar, misalnya kesalahan dalam pelafalan (Cohen, 1999). 

b) Obat-obat dengan nama hampir sama 

Nama obat yang sudah menyebabkan kesalahan pengobatan meliputi 

pencegahan pembekuan darah, sebagai contoh Coumodin dan kemodrin suatu 

obat antiparkinson, Taxol (pacitaxel) suatu agen antikanker terlihat paxil 

(paraxetine) sebagai obat antidepresan, Zebeta suatu beta–bloker antihipertensi 

terlihat Diabeta sebagai sulfonamide antidediabeic dan seldone (terfenadine) suatu 



obat antialergi yang non sedative yang sering dikacaukan dengan feldene sebagai 

suatu obat nonsteroidal anti agen penyebab peradangan (Cohen, 1999). 

c) Penggunaan angka desimal yang tidak jelas 

Penulisan dapat menyebabkan permasalahan bahkan ketika nama dari 

pengobatan sudah jelas. Sebagai contoh, resep obat vincristine 2,0 mg dibaca 

salah oleh personil klinis 20 mg sebab tanda desimal jatuh sejajar pada formulir 

resep tersebut. Kesalahan ini dapat mengakibatkan pasien meniggal setelah 

menerima obat over dosis. Ketiadaan suatu angka nol adalah suatu tanda desimal 

yang juga membuat kesalahan pemakaian dosis (Cohen, 1999). 

d) Sistem perhitungan yang keliru 

Sistem perhitungan tidak diperkuat dengan metode standar untuk 

menyatakan dosis, penggunaan sistem dari masing-masing apotek dapat saja 

keliru. Contohnya perawat membutuhkan 1/200 grain (0,3 mg) nitrogliserin tablet 

yang digunakan 2 x 1/100 grain (0,6 mg masing-masing atau 1,2 mg total dosis). 

e) Pengaturan singkatan yang tidak standar 

Medication error dapat disebabkan penggunaan singkatan yang tidak 

sesuai dengan standar. Misalnya penggunaan singkatan “U” untuk kata “Units”. 

Pasien dapat saja mengalami kerusakan sistem saraf pusat dan kematian karena 

penggunaan insulin yang over dosis disebabkan kesalahan membaca “U” sebagai 

nol atau angka 4 atau 6 (Cohen, 1999).   

f) Resep yang tidak sempurna atau masih rancu 

Resep yang tidak sempurna dapat menyebabkan keracunan pada pasien. 

Contoh resep yang diberikan tidak ditetapkan aturan pakai yang jelas atau kurang 

lengkap. 



2) Praktek distribusian obat yang kurang tepat 

Praktek distribusi obat yang kurang tepat dapat menyebabkan terjadinya 

medication error. Kesalahan pengambilan obat oleh perawat dapat terjadi jika 

sistem distribusi obat kurang baik, dengan sistem UDD obat dikemas dalam 

kemasan dosis sekali pakai sehingga perawat hanya tinggal memberikan obat 

tersebut pada pasien sehingga medication error karena kesalahan saat 

pengambilan obat dapat dikurangi (Cohen, 1999).     

3) Kesalahan perhitungan dosis 

Kesalahan dalam perhitungan dosis merupakan suatu medication error 

yang fatal, terutama jika pengobatan untuk pasien pediatrik dan pemberian secara 

intravena. 

4) Kesalahan pelabelan dan pengemasan 

5) Pemberian obat pada pasien dan rute yang tidak tepat 

Walaupun seluruh proses permintaan obat telah terlaksana dengan baik, 

terkadang dapat saja terjadi medication error karena terjadi kesalahan karena obat 

tersebut diberikan kepada pasien yang salah. Penggunaan obat tetes yang tidak 

benar, misalnya pemberian obat tetes mata diberikan untuk tetes telinga atau 

sebaliknya, atau obat cair untuk pemberian peroral diberikan secara intravena. 

6) Kurangnya pendidikan pada pasien 

Pasien yang diberi pengetahuan mengenai pengobatannnya, misalnya 

bagaimana cara pemakaian obat, untuk apa obat tersebut diberikan dan bagaimana 

cara kerja obat tersebut diharapkan  pasien akan dapat mengambil suatu peran 

penting dalam mengetahui dan memastikan pengobatan yang digunakan untuk 

membantu memperkecil kemungkinan kesalahan pengobatan (Cohen, 1999). 



b. Jenis-jenis medication error 

Secara garis besar, medication error dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu: 

1) Prescribing error, meliputi: 

a) Kejelasan tulisan 

b) Kelengkapan resep 

c) Keaslian resep 

d) Kejelasan instruksi 

2) Pharmaceutical error, meliputi: 

a) Dosis 

b) Bentuk sediaan 

c) Cara pemberian 

d) Stabilitas 

3) Clinical error, meliputi: 

a) Alergi 

b) ADR (Adverse Drug Reaction) 

c) Interaksi: Obat dengan obat, Obat dengan penyakit, obat dengan makanan 

d) Ketidaksesuaian obat: Lama terapi, dosis, cara pemberian dan jumlah obat 

( Cohen, 1999). 

2. Sistem Distribusi Obat di Rumah Sakit 

Sistem Distribusi di Rumah sakit adalah tatanan jaringan sarana, personel, 

prosedur, dan jaminan mutu yang serasi, terpadu dan berorientasi penderita dalam 

kegiatan penyampaian sediaan obat beserta informasiya kepada penderita (Siregar, 

2004). 



Pendistribusian obat adalah proses penyampaian sediaan obat yang diminta dokter 

dari IFRS untuk penderita tertentu sampai ke daerah tempat penderita dirawat. 

Pada dasarnya ada 4 jenis distribusi obat untuk pasien rawat inap yaitu:  

a. Sistem distribusi obat resep individu (Individual Prescription) 

Dalam resep ini, semua obat yang diperlukan untuk pengobatan didispensing dari 

IFRS. Resep orisinil oleh perawat dikirim ke IFRS, kemudian resep itu diproses 

sesuai dengan kaidah “cara dispensing yang baik dan obat disiapkan untuk 

didistribusikan kepada penderita tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokter Penderita 

Interpretasi oleh ARS Resep 

Disiapkan/ 
diracik IFRS Dikendalikan oleh ARS 

Pengendalian perawat Ruang perawat 

  Konsumsi 
 oleh perawat Penyiapan 

konsumsi 
kereta obat Perawat 

ARS = Apoteker Rumah Sakit 

Gambar 1. Sistem Distribusi obat Individual Prescription 



b. Sistem distribusi obat persediaan lengkap di ruang (Total floor Stock) 

Dalam sistem distribusi obat persediaan lengkap diruangan, semua obat yang 

dibutuhkan penderita tersedia dalam ruangan penyimpanan obat diruang tersebut, 

kecuali obat yang jarang digunakan untuk obat yang sangat mahal. 

c. Sistem distribusi obat kombinasi resep individual (Individual Prescription) 

dan persediaan di ruang (Floor Stock) 

Pada sistem ini, rumah sakit menggunakan sistem penulisan resep pesanan 

obat secara individual sebagai sarana utama untuk penjualan obat tetapi juga 

memanfaatkan floor stock secara terbatas.   

d. Sistem distribusi obat unit sentralisasi/ desentralisasi (Unit Dose Dispensing/ 

UDD) 

Sistem distribusi obat dosis unit adalah metode dispensing dan 

pengendalian obat yang dikoordinasikan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

dalam rumah sakit, dimana obat dikandung dalam kemasan unit tunggal, di-

dispensing dalam bentuk siap konsumsi, dan untuk kebanyakan obat tidak lebih 

dari 24 jam persediaan dosis, dihantarkan ke atau tersedia pada ruang perawatan 

penderita pada setiap waktu (Siregar, 2003). 

Sistem unit dose dispensing mempunyai tujuan perspektif kepedulian 

terhadap pasien. Sistem UDD dapat memperkecil terjadinya kesalahan 

pengobatan. Obat dibagikan dalam bentuk paket unit dose (dibungkus secara 

terpisah untuk masing-masing dosis), biasanya dikemas dalam persediaan 24 jam. 

Sistem UDD ini sangat efisien tetapi memerlukan modal besar untuk pembelian 

mesin pembungkus dan lemari pengobatan (Quick, 1997). 



Keikutsertaan peran farmasis dalam monitoring terapi selain akan 

menjamin optimasi terapi yang diterima pasien juga mengurangi frekuensi 

timbulnya medication error karena dengan sistem distribusi  ini terjadi interaksi 

yang lebih banyak antara dokter, farmasis dan perawat (Hassan, 1986). 

Profil pengobatan pasien, apoteker mempunyai tanggung jawab untuk 

memonitoring obat pasien yang dirawat inap pada rumah sakit. Permasalahan 

dengan clinical errors seperti alergi, interaksi obat dengan obat, interaksi obat 

dengan penyakit, lamanya terapi yang tidak sesuai dan ketidaksesuaian obat harus 

dihindarkan atau dikoreksi terlebih dahulu (Quick, 1997). 

Pada sistem UDD salah satu administrasi yang dilakukan adalah patient 

dengan drug profil, Caranya adalah dengan melalui pemantauan kerasionalan obat 

yang meliputi ketepatan indikasi, ketepatan dosis, ketepatan pasien, ketepatan 

obat, dan waspada terhadap efek samping obat. Dengan adanya patient drug profil 

farmasis dapat membantu dokter dalam meningkatkan keberhasilan pengobatan. 

Dalam hal ini farmasis berperan dalam memantau mengevaluasi pemakaian obat 

dalam hal cara pemakaian, dosis, indikasi, efek samping obat, dan interaksi obat 

serta rekapitulasi harga (Siregar, 2004). Sistem UDD ini mempunyai beberapa 

keuntungan antara lain: 

a. Keuntungan bagi pasien.  

1) Pasien mendapat pelayanan farmasi yang lebih baik karena pelayanan obat 

dilakukan secara teratur untuk tiap kali dosis pengobatan sehingga 

pemakaian obat oleh pasien lebih terkontrol. 

2) Pasien hanya membayar obat dan alat kesehatan yang digunakan saja. 

3) Pasien mendapat obat dengan kerasionalan yang dapat terjaga. 



4) Pasien lebih cepat mendapat obat.  

b. Keuntungan bagi perawat 

1) Semua obat yang dibutuhkan pasien dibagikan perawat dipersiapkan oleh 

farmasi sehingga mempunyai banyak waktu untuk merawat pasien. 

2) Meniadakan duplikasi pemesanan obat dan kertas kerja yang berlebihan. 

3) Perawat mempunyai kesempatan memeriksa obat-obat yang telah dikemas 

oleh bagian farmasi sebelum diberikan kepada pasien sehingga 

memperkecil peluang terjadinya kesalahan.   

c. Keuntungan bagi farmasis 

1) Menciptakan pemeriksaan ganda dengan memberi kesempatan pada 

farmasis untuk melakukan pemantauan pengobatan pasien sehingga 

mengurangi kemungkinan kesalahan obat. 

2) Memperluas ruang lingkup pengawasan farmasis diseluruh rumah sakit. 

3) Farmasis dapat keluar dari unit farmasinya dan mengunjungi bangsal-

bangsal untuk menjalankan tugasnya, yaitu konsultasi obat. 

4) Farmasi merupakan mitra kerja dokter yang berperan sebagai drug 

consultan  dan drug informan bagi dokter.  

d. Keuntungan bagi dokter 

1) Dokter mempunyai partner dalam memberikan pengobatan kepada pasien. 

2) Kemungkinan kesalahan dalam penulisan resep atau penggunaan obat 

dapat ditelaah oleh farmasis sehingga mengurangi resiko yang mungkin 

terjadi. 

3) Dokter dibantu farmasis dalam memberikan informasi obat kepada pasien.  
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Konsumsi 
Obat

IFRS 
Sentral 

IFRS 
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Apoteker 

Resep 

Kereta obat Apoteker 
Perawat 

e. Keuntungan bagi manajemen rumah sakit secara umum 

1) Pemanfaatan tenaga profesional yang lebih efisien. 

2) Meniadakan kemungkinan terjadinya kebocoran dan pemborosan obat. 

Keterbatasan Sistem Distribusi Obat Desentralisasi: 

a. Semua apoteker praktik klinik harus cakap dan bekerja secara efektif 

dengan asisten apoteker dan teknisi lainnya. 

b. Apoteker bertanggung jawab untuk pelayanan distribusi dan pelayanan 

klinik. 

c. Pengendalian inventarisasi obat dalam IFRS keseluruhan lebih sulit karena 

anggota staf  berpraktik dalam lokasi yang banyak. 

d. Lebih banyak alat diperlukan, misalnya pustaka informasi obat, lemari 

pendingin, rak obat dan alat untuk meracik. 

e. Jumlah dan keakutan penderita menyebabkan beban kerja distribusi obat 

dapat melebihi kapasitas ruangan dan personel dalam unit IFRS 

desentralisasi yang kecil (Siregar, 2003). 

   Dokter   Penderita 

       

           

Dosis unit  
Siap konsumsi 

       

       

          Satu wadah 

Gambar 2 Sistem distribusi obat dosis unit desentralisasi (Siregar, 2004) 

Perawat + 
Apoteker 



3. Sistem Distribusi Obat UDD dan Non UDD (Individual Prescriptio) di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

Sistem UDD telah dilakukan dibangsal Cendana RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Pelaksanaan sistem UDD ini sebagai upaya pengembangan farmasi klinik dirumah 

sakit. Sistem ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh apoteker tetapi dilakukan oleh 

perawat, distribusi obat ke pasien dalam penggunaan obat diberikan oleh perawat, 

distribusi obat ke pasien dalam penggunaan diberikan oleh perawat, apoteker 

memonitoring penggunaan obat apakah obat dilanjutkan atau diganti dengan obat 

lain sesuai dengan diagnosis dari dokter. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Resep dibawa oleh perawat atau keluarga pasien 

Pengambilan obat diapotek 

Obat diserahkan keperawat dan ditempatkan diloker 

Setiap obat yang digunakan oleh pasien disiapkan oleh perawat 

Perawat mengambil obat dari loker sesuai nomor tempat tidur pasien kemudian dikemas untuk tiap 
kali pemakaian atau tiap kali minum 

Obat yang telah disiapkan perawat diserahkan kepada pasien pada tiap 
penggunaan obat apakah pada pagi, siang, sore atau pada malam hari 

Monitoring penggunaan obat oleh apoteker apakah obat telah diminum pasien 
atau belum melalui wawancara terhadap pasien 

Evaluasi penggunaan obat pada pasien berdasarkan diagnosis penyakit yang 
diderita pasien 

Gambar 3. Sistem distibusi unit dose dispensing dibangsal Cendana RSUD  
Dr. Moewardi Surakarta  



Sistem distribusi obat Non UDD dibangsal Mawar menggunakan sistem 

individual prescription yaitu resep dibawa sendiri oleh pasien atau keluarga 

pasien dan langsung dilayani oleh petugas apotek sesuai resep yang ditulis. 

Keuntungan dari sitem ini adalah membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih 

sedikt tetapi mempunyai kelemahan kurangnya monitoring terhadap penggunaan 

obat oleh pasien dan kemungkinan rusaknya obat lebih besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rumah Sakit 

a. Definisi Rumah Sakit 

Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan alat 

ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personel terlatih 

dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik modern, yang 

semuanya terkait bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk pemulihan dan 

pemeliharaan kesehatan yang baik (Siregar, 2004). 

Resep yang ditulis dokter dibawa perawat/ keluarga pasien ke apotik beserta 

persyaratan berupa rincian pembiayaan 

Diserahkan petugas apotik dan diberi harga, kemudian dicatat dirincian 

pembiayaan, sehingga resep dapat dibonkan terlebih dahulu 

Memberikan pelayanan resep dan pemberian etiket, 

 Penyerahan obat dan alat kesehatan diberikan keperawatan atau pasien 

Gambar 4. Sistem distribusi Non UDD di bangsal Mawar RSUD Dr. Moewardi Surakarta  
 



Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 983/ 

Menkes/SK/XI/1992, tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum, yang 

menyebutkan bahwa tugas rumah sakit mengutamakan upaya penyembuhan dan 

pemulihan yang dilaksanakann secara serasi dan terpadu dengan upaya 

peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan (Siregar, 2004). 

b. Fungsi Rumah Sakit  

Fungsi rumah sakit yaitu menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan 

penunjang medik dan nonmedik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan 

rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta 

administrasi umum dan keuangan (Siregar, 2004). 

c. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan, tenaga medis diharapkan dapat: 

1) Memberikan pelayanan medik dengan standar yang tinggi 

2) Mempunyai sistem dan proses untuk melakukan monitoring dan peningkatan 

pelayanan meliputi: 

a. Konsultasi yang melibatkan pasien. 

b. Manajemen resiko klinis. 

c. Audit medis. 

d. Riset dan efektivitas 

e. Pengorganisasian dan manajemen staf medis. 

f. Pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi berkelanjutan    

(Continuing Professional Development/ CPD). 

g. Memanfaatkan informasi tentang pengalaman, proses dan outcome. 

3) Secara efektif melaksanakan clinical governance yaitu: 



a. Adanya komitmen untuk mutu. 

b. Meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan pasien secara 

berkesinambungan. 

c. Memberikan pelayanan dengan pendekatan yang berfokus pada pasien. 

d. Mencegah clinical medical  error (Anonim, 2005).  

d. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dapat didefinisikan sebagai suatu 

departemen atau unit atau bagian di suatu rumah sakit dibawah pimpinan seorang 

apoteker yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan 

kompeten secara professional, tempat atau fasiltas penyelenggaraan yang 

bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian yang 

terdiri atas pelayanaan paripurna, mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, 

penyimpanan perbekalan kesehatan/ sediaan farmasi, didispensing obat 

berdasarkan resep bagi penderita rawat tinggal dan rawat jalan, pengendalian 

mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan 

di rumah sakit, pelayaanan farmasi klinik umum dan spesialis, mencakup 

pelayanan langsung pada penderita dan pelayanan klinik yang merupakan 

program rumah sakit secara keseluruhan (Siregar, 2004). 

5. Rekam Medik 

Rekaman medik adalah sejarah ringkas, jelas, dan akurat dari kehidupan dan 

kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medik. Definisi rekam medik 

menurut surat Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik adalah berkas yang 

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan, 



diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada 

seorang penderita selama dirawat di rumah sakit (Siregar, 2004). 

Kegunaan Rekam Medik: 

1) Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan penderita. 

2) Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap professional yang 

berkontribusi pada perawat penderita. 

3) Melengkapi bukti dokumen terjadinya penyebab kesakitan penderita dan 

pengobatan selama tinggal dirumah sakit. 

4) Digunakan sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi perawatan yang 

diberikan kepada penderita. 

5) Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit dan 

praktisi yang bertanggung jawab. 

6) Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan pendidikan. 

7) Sebagai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data dalam rekaman 

medik, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya pengobatan 

seorang penderita (Siregar, 2004). 

6. Interaksi Obat 

Interaksi obat didefinisikan sebagai modifikasi efek suatu obat akibat obat lain 

yang diberikan pada awalnya atau diberikan bersamaan dua atau lebih obat 

berinteraksi sehingga keefektifan atau toksisitas suatu obat akan berubah (Aslam, 

2003). 



Ada beberapa keadaan dimana obat berinteraksi dengan mekanisme yang unik, 

namun mekanisme interaksi tertentu sering dijumpai. Mekanisme tersebut dapat 

dibagi menjadi interaksi yang melibatkan aspek farmakokinetik obat dan interaksi 

yang mempengaruhi respon farmakodinamik obat. 

a. Interaksi Farmakokinetik 

Interaksi farmakokinetik adalah interaksi yang terjadi apabila satu obat mengubah 

absorbsi, metabolisme atau ekskresi obat lain (Anonim, 2000). Interaksi 

farmakokinetik dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, antara lain: 

1) Absorpsi 

Pada obat yang diberikan peroral, absorbsinya disaluran pencernaan kompleks dan 

bervariasi, sehingga menyebabkan interaksi obat tipe ini sulit diperkirakan. 

Absorpsi obat tergantung pada formulasi farmasetik, pKa dan kelarutan obat 

dalam lemak, disamping pH, flora bakteri dan aliran darah dalam organ 

pencernaan (Aslam, 2003). 

2) Ikatan obat protein (pendesakan obat) 

Interaksi pendesakan obat terjadi bila dua obat berkompetisi pada tempat ikatan 

dengan protein plasma yang sama atau lebih obat didesak dari ikatannya dengan 

protein. 

3) Metabolisme hepatik 



Induksi enzim oleh suatu obat dapat meningkatkan kecepatan metabolisme obat 

lain dan mengakibatkan pengurangan efek. Sebaliknya, inhibisi enzim dapat 

mengakibatkan akumulasi dan peningkatan  toksisitas obat lain. 

4) Klirens Ginjal 

Obat dieliminasi melalui ginjal dengan filtrasi glomerulus dan sekresi tubuler 

aktif. Obat yang mempengaruhui ekskresi obat melalui ginjal dapat 

mempengaruhi konsentrasi obat lain dalam plasma (Aslam, 2003). 

b. Interaksi Farmakodinamik 

Interaksi Farmakodinamik adalah interaksi antara obat-obat yang mempunyai 

khasiat atau efek samping yang serupa atau berlawanan (Anonim, 2000). 

Beberapa mekanisme yang serupa mungkin terjadi bersama-sama: 

1) Sinergisme 

Interaksi farmakodinamik yang paling umum terjadi adalah sinergisme antara dua 

obat yang bekerja pada sistem  organ  sel atau enzim yang sama dengan efek 

farmakologi yang sama (Aslam, 2003).   

2) Antagonisme 

Antagonisme terjadi bila obat yang berinteraksi memiliki efek farmakologi yang 

berlawanan. Hal ini mengakibatkan pengurangan hasil yang diinginkan dari satu 

atau lebih obat. 

3) Efek reseptor tidak langsung 



Kombinasi obat dapat bekerja melalui mekanisme saling mempengaruhi efek 

reseptor yang meliputi sirkulasi kendali fisiologis atau biokimia. Pengeblok beta 

non-selektif seperti propanolol dapat memperpanjang lamanya kondisi 

hipoglikemia pada pasien diabet yang diobati dengan insulin dengan menghambat 

mekanisme kompensasi pemecahan  glikogen (Aslam, 2003). 

4) Gangguan cairan dan elektrolit 

Interaksi obat dapat terjadi akibat gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. 

Pengurangan kadar kalium dalam plasma sesudah pengobatan dengan Diuretik, 

Kortikosteroid, atau Amfoterisin akan meningkatkan resiko kardiotoksisitas 

Digoksin (Aslam, 2003).  

Faktor-faktor penderita yang berpengaruh terhadap interaksi obat adalah umur 

penderita, faktor farmakokinetik penderita, penyakit yang sedang diderita 

penderita, fungsi hati penderita, fungsi ginjal penderita, kadar protein dalam darah 

atau serum  penderita, pH urine penderita dan diet penderita (interaksi dengan 

makanan atau minuman). 

Faktor-faktor obat yang berpengaruh terhadap interaksi obat adalah dosis obat 

interaktan, pemberian obat berganda, bentuk sediaan obat, jangka waktu 

pemberian obat, cara meminum obat dan urutan penberian obat (Joenoes, 2006). 

7. Dosis Obat  

Dosis obat adalah jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan 

berat (gram, miligram, mikrogram) atau satuan isi (mililter, liter) atau unit-unit 

lainnya (unit internasional). Dosis lazim adalah sejumlah obat yang memberikan 



efek terapeutik pada penderita dewasa. Dosis toxica adalah dosis obat yang 

diberikan melebihi dosis terapeutik terutama obat yang tergolong racun atau ada 

kemungkinan terjadi keracunan. Dosis letalis adalah dosis yang sampai 

mengakibatkan kematian. 

Faktor yang mempengaruhi dosis obat adalah faktor obat, cara pemberian obat 

tersebut, dan penderita. Faktor-faktor penderita sering kali kompleks sekali, 

karena perbedaan individual terhadap respon obat tidak selalu dapat diperkirakan 

(Joenoes,2001).    


