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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Pembangunan kesehatan di bidang obat bertujuan untuk menjamin 

tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang cukup serta meningkatkan 

penyebaran obat secara merata dan teratur sehingga mudah diperoleh pada saat 

diperlukan dan terjangkau oleh masyarakat. Apotek merupakan sarana distribusi 

yang secara langsung menyalurkan obat kepada masyarakat, mempunyai peranan 

penting dalam pelayanan kesehatan. Apotek diharapkan dapat mendukung dan 

membantu terlaksananya usaha pemerintah untuk menyediakan obat–obat secara 

merata dengan harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat  (Anief, 1998). 

  Penggunaan obat merupakan tindakan terapetik dalam pengelolaan 

penderita. Terapi dengan obat biasanya terwujudkan pada penulisan suatu resep 

sebagai tindakan terakhir konsultasi penderita dengan dokternya setelah seorang 

dokter melakukan anamnesis, diagnosis dan prognosis penderita (Joenoes, 1994).  

  Menurut SK Menkes.No. 922/Menkes/Per/X/1993 disebutkan bahwa resep 

adalah  permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan, kepada 

Apoteker Pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi 

penderita sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang berhak menulis resep 

adalah dokter, dokter gigi, dan dokter hewan sedangkan yang berhak menerima 

resep adalah apoteker pengelola apotek yang bila berhalangan tugasnya dapat 

digantikan Apoteker Pendamping/Apoteker pengganti atau Asisten Apoteker di 

bawah pengawasan dan tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek (APA) 

(Anonim, 2002). 
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   Dalam penulisan resep terdapat titik-titik rawan yang harus dipahami baik 

oleh dokter maupun apoteker. Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap untuk 

menghindari adanya salah persepsi diantara keduanya dalam mengartikan sebuah 

resep. Kegagalan komunikasi dan salah interpretasi antara dokter dengan apoteker 

merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kesalahan medikasi (medication 

error) yang bisa berakibat fatal bagi penderita (Cohen, 1999). 

  Beberapa tahun belakangan ini perhatian mengenai medication error 

makin meningkat seiring dengan meningkatnya sikap kritis dari pasien. Hasil 

penelitian Departemen Kesehatan New York menyatakan angka kematian 

disebabkan oleh medication error dapat mencapai 1000 orang pertahun. 

Pemberian obat yang tidak tepat, dosis yang salah, kemiripan tulisan atau bunyi 

dari nama obat, kesalahan rute pemakaian dan kesalahan menghitung dosis 

merupakan contoh kejadian medication error yang sering kali terjadi  

(Cohen, 1999). 

Hasil cohort study oleh Kozer, et al (2005) melibatkan 1532 peresepan 

pasien anak-anak di ICU Rumah Sakit Amerika yang disampling secara random, 

sekitar 10% diantaranya mengalami medication error yang terinci menjadi 

prescribing error (10,1%) dan drug administration error (3,9%). Dari studi 

terhadap 10.788 peresepan pediatri, 616 potensial untuk terjadi error. Sejumlah 

120 (19,5%) termasuk kategori sangat membahayakan, 115 (18,7%) potensial 

terjadi ADR (Adverse Drug Reaction), 5 kasus (0,8%) adalah ADR yang dapat 

dicegah. Sehubungan dengan hal tersebut, ada tiga cara yang dinyatakan dapat 

mencegah medication error yaitu: 1) Penulisan resep oleh dokter secara 



 

 

3  
 
 
 
 

 

komputerisasi (76%). 2) Ward Clinical Pharmacist (81%). 3) Peningkatan 

komunikasi antar dokter, apoteker/perawat dan pasien (86%)  

(Hartayu dan Widayati, 2007). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Oetari (2002)  

menunjukkan adanya berbagai penyimpangan dalam hal penulisan resep, misalnya 

penulisan resep yang tidak lengkap (resep tanpa tanggal, tanpa paraf dokter, tidak 

mencantumkan bentuk sediaan) serta penulisan resep yang tidak jelas maupun 

sukar dibaca baik menyangkut nama, kekuatan dan jumlah obat, bentuk sediaan 

maupun aturan pakai.  

  Adanya Undang–Undang Kesehatan No. 23 Th 1992 serta Undang- 

Undang Perlindungan Konsumen No.8 Th 1999 yang menjamin hak-hak (pasien) 

dalam mendapatkan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan atau jasa, menyebabkan penyedia jasa tenaga 

kesehatan (dokter maupun farmasis) harus waspada, karena adanya penyimpangan 

pelayanan dari ketentuan yang ada akan membuka celah bagi konsumen (pasien) 

dalam melakukan gugatan (Rahmawati dan Oetari, 2002). 

  Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan terapi pada pasien, dan 

mengingat pentingnya kelengkapan resep maka penelitian ini berfokus pada 

identifikasi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada peresepan obat secara 

umum serta frekuensi kejadiannya yang dapat menimbulkan kesalahan medikasi. 

Penelitian ini dilakukan di 5 apotek di Kabupaten Klaten yang memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 1.377.920 jiwa dan jumlah dokter 121 dengan perbandingan 

1:11388 sedangkan standar ideal jumlah dokter 40 orang per 100.000 penduduk 
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dengan perbandingan 1:2500 (Anonim, 2003). Terjadi ketidakseimbangan antara 

dokter dengan jumlah penduduk yang dapat menyebabkan ketidaklengkapan 

penulisan resep yang berpotensi dapat menimbulkan kesalahan medikasi. Hal ini 

dikarenakan tingginya tingkat kesibukan dokter sehubungan dengan banyaknya 

pasien dan untuk mengetahui seberapa besar kelengkapan penulisan resep di 

Kabupaten Klaten.    

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai, masukan bagi 

para penulis resep (dokter, dokter gigi, dokter hewan) untuk meminimalkan 

kesalahan penulisan resep dan masukan bagi apoteker guna meningkatkan peran 

profesionalnya di apotek. 

 

B. Perumusan Masalah  

 Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah resep-resep yang dilayani di apotek-apotek di Kabupaten Klaten telah 

memenuhi persyaratan aspek legalitas sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku KepMenKes No 1027/Menkes/SK/IX/2004? 

2. Apakah resep-resep yang ditulis dokter terdapat variasi penulisan resep yang 

dapat berpotensi menimbulkan kesalahan pengobatan (medication error). 
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C. Tujuan Penelitian  

             Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah resep-resep yang dilayani di apotek-apotek 

Kabupaten Klaten telah memenuhi aspek legalitas sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku sesuai dengan KepMenKes No 

1027/Menkes/SK/IX/2004. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat variasi penulisan resep oleh dokter yang  

berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi sehingga berpeluang 

menimbulkan kesalahan pengobatan (medication error). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Apotek  

a. Definisi Apotek 

Berdasarkan  Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1980 dan Permenkes 

No.922/MenKes/X/1993 Apotek adalah suatu tempat tertentu dimana 

dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat 

(Anonim, 2002). 

b. Tujuan dan Fungsi Apotek  

Pengelolaan apotek adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan 

oleh seorang apoteker pengelola apotek dalam rangka tugas dan fungsi apotek 

(Hardono, 2003). 

Menurut peraturan pemeritah No.25 tahun 1980 Apotek adalah tempat 

pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah 
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jabatan, sarana farmasi yang melakukan perubahan bentuk dan penyerahan 

obat atau bahan obat, sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus 

menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata 

(Anief, 1998). 

c. Pengelolaan Apotek  

Menurut Permenkes No. 922/Menkes/X/1993 menjelaskan tentang 

pengelolaan apotek itu meliputi pengadaan, pembuatan, pengolahan, 

peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan penyerahan obat 

atau bahan obat serta perbekalan farmasi lainnya dan pelayanan informasi 

mengenai perbekalan farmasi yang meliputi pelayanan informasi tentang obat 

dan perbekalan farmasi kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun 

kepada masyarakat, pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, 

keamanan, bahaya atau mutu suatu obat dan perbekalan farmasi lainnya, 

pelayanan informasi tersebut diatas wajib didasarkan pada kepentingan 

masyarakat (Anief,1998). 

Sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat 

kesehatan dan kosmetika. Sedangkan perbekalan kesehatan adalah semua 

bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarkan upaya kesehatan 

(Anonim, 2004). 

Apotek dipimpin oleh seorang Apoteker, dibantu asisten apoteker dan 

karyawan  lainya. Profesi apoteker dibekali dengan keilmuan di bidang obat, 

memiliki wewenang melaksanakan pekerjaan kefarmasian dan wajib 

mematuhi standar profesinya serta menghormati hak-hak pasien. Sebagaimana 

dengan profesi kedokteran atau yang lain, apoteker juga memiliki kode etik 

dan disumpah (Anonim, 2004) 
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Hubungan intra dan inter profesional di dunia kedokteran dan 

kefarmasian adalah sebagai berikut: (Anief, 1998) 

a. Rahasia resep  

Resep adalah rahasia antara dokter, apoteker dan penderita sejauh yang 

menyangkut hubungan dengan penyakit penderita. Resep menyangkut 

sebagian dari rahasia jabatan kedokteran dan rahasia jabatan kefarmasian, 

dan tidak dapat diberikan kepada yang tidak berhak.  

b. Dokter tidak menjual obat kepada penderita 

Dokter setelah memeriksa penderita memberikan resep dan tidak sekaligus 

menjual obatnya kepada penderitanya 

c. Dokter tidak menyuruh penderita mengambil obatnya di apotek tertentu.  

Dokter hendaknya memberi kebebasan kepada penderitanya untuk 

mengmbil obatnya di apotek manapun 

d. Dokter tidak menjual sampel obat kepada apotek  

Sampel obat jelas tidak untuk diperdagangkan. Dalam hal ini penjualan 

sample obat kepada apotek, kedua-duanya, dokter maupun apoteker 

melakukan tindakan yang tidak etis 

e. Catatan status penderita  

Status penderita disimpan oleh dokter, dan tidak diberikan kepada 

penderita untuk dibawa pulang dan kalau perlu konsultasi lain kali dibawa 

kembali kepada dokter 

f. Imbalan  

Dokter menerima (apalagi meminta ) imbalan yang berharga tinggi dari 

pabrik obat ini berarti imbalan yang membayar adalah kosumen. 
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d. Apoteker  

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1027/Menkes/SK/IX/2004 

tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek menjelaskan Apoteker 

adalah Sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah 

jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai 

apoteker (Anonim, 1989) 

Bidang pengabdian profesi apoteker di apotek selain memimpin dan 

melakukan pengawasan atas seluruh aktivitas apotek, apoteker dapat 

menyelenggarakan komunikasi, informasi tentang obat kepada pasien, dokter 

dan sebagainya (Anonim, 2004). 

Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan 

keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Apoteker 

wajib memberikan informasi tentang yang berkaitan dengan penggunaan obat 

yang diserahkan kepada pasien, serta tentang penggunaan obat secara tepat, 

aman, rasional atas permintaan masyarakat (Anonim, 2004). 

e. Tanggungjawab Apoteker  

Apoteker merupakan tenaga yang tepat dalam memberi nasehat kepada 

langganan pemakai obat tanpa resep yang mendasarkan nasehatnya pada 

pengalaman dan berdasarkan penyakit yang diderita pemakai obat. Oleh 

karena itu Apoteker harus menyadari agar nasehatnya dapat efisien dan 

bertanggung jawab maka diperlukan latihan yang lebih luas dalam 

farmakologi dan kesehatan masyarakat. Apoteker harus pula menyadari 
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sepenuhnya bahwa nasehat pada konsumen mengenai obat baik dengan resep 

maupun tanpa resep harus diperhatikan dan apoteker harus memberi nasehat 

mengenai resiko penggunaan obat tanpa pengawasan dokter. Bila dalam 

penggunaan obat tanpa resep, keluhan konsumen tidak segera teratasi,  

apoteker harus menasehati pelanggannya untuk segera memeriksakan diri 

pada dokter (Anief, 1997).  

Apabila apoteker menganggap pada resep tidak dapat dibaca dengan 

jelas atau tidak lengkap apoteker harus menanyakan kepada penulis resep 

(Hardono, 2003). 

2. Resep 

a. Definisi Resep   

Resep adalah suatu permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dan 

dokter hewan kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan 

tertetu dan menyerahkan kepada penderita. 

Satu resep umumnya hanya diperuntukkan untuk satu penderita. Pada 

kenyataannya resep lebih besar maknanya dari yang disebutkan di atas, karena 

resep merupakan perwujudan akhir dari kompetensi pengetahuan keahlian 

dokter dalam menerapkan pengetahuan dalam bidang farmakologi dan terapi. 

Selain sifat-sifat obat yang diberikan dan dikaitkan dengan variable dari 

penderita, maka dokter yang menulis resep idealnya perlu pula mengetahui 

penyerapan dan nasib obat dalam tubuh, ekskresi obat, toksikologi serta 

penentuan dosis regimen yang rasional bagi setiap penderita secara individual. 
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Resep juga perwujudan hubungan profesi antara dokter, apoteker dan 

penderita (Joenoes, 1998).  

Resep ditulis di atas kertas resep. Ukuran yang ideal adalah lebar 10 – 

12 cm dan panjang 15-18cm. Untuk dokumentasi, pemberian obat kepada 

penderita memang seharusnya dengan resep, permintaan obat melalui telepon 

hendaknya dihindarkan. Blangko kertas resep hendaknya oleh dokter disimpan 

di tempat yang aman untuk menghindarkan dicuri untuk disalahgunakan oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab, antara lain dengan menuliskan resep 

palsu meminta obat bius. Di apotek bila obatnya telah diserahkan kepada 

pasien maka kertas resep harus disimpan, diatur menurut urutan tanggal dan 

no urut pembuatan, serta harus disimpan sekurang-kurangnya selama 3 tahun 

 (Anonim, 1981). 

b. Bagian-bagian Resep  

Resep harus ditulis dengan lengkap, supaya dapat memenuhi syarat 

untuk dibuatkan obatnya di apotek. Resep yang lengkap terdiri atas: 

1) Nama dan alamat dokter serta nomor surat izin praktek, dan dapat pula 

dilengkapi dengan nomor telepon, jam dan hari praktek 

2) Nama kota serta tanggal resep itu ditulis oleh dokter 

3) Tanda R/ singkatan dari recipe yang berarti “harap diambil” 

(subscriptio) 

4) Nama dari setiap jenis atau bahan obat yang diberikan serta jumlahnya 

(inscription) 

5) Cara pembuatan atau bentuk sediaan yang dikehendaki (subcriptio) 
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6) Aturan pemakaian obat oleh penderita 

7) Identitas pasien yang meliputi nama, umur (untuk penderta anak-anak), 

dan alamat pasien 

8) Tanda tangan atau paraf dari dokter, atau dokter gigi atau dokter 

hewan yang menuliskan resep tersebut yang menjadikan suatu resep itu 

otentik. Resep obat suntik dari golongan narkotika harus dibubuh tanda 

tangan lengkap oleh dokter yang menulis resep dan tidak cukup hanya 

paraf saja (Joenoes, 1998).  

Beberapa ketentuan dalam menulis resep adalah: (Anonim, 2002) 

1) Secara hukum dokter yang menandatangani suatu  resep bertanggung       

jawab sepenuhya tentang resep yang ditulisnya untuk penderitanya 

2) Resep ditulis sedemikian rupa sehingga dapat dibaca, oleh petugas 

apotek 

3)  Resep ditulis dengan tinta atau lainnya sehingga tidak mudah terhapus 

4) Tanggal suatu resep ditulis dengan jelas 

5) Bila penderita seorang anak harus dicantumkan umur 

6) Dibawah nama penderita hendaknya dicantumkan juga alamatnya 

7) Untuk jumlah obat yang diberikan dalam resep dihindari memakai 

angka desimal, untuk menghindari kemungkinan kesalahan 

8) Untuk obat atau jumlah obat yang berupa cairan, dinyatakan dalam 

satuan ml. 
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c. Bahasa dalam Resep 

Bahasa yang digunakan dalam penulisan resep adalah bahasa negeri 

sendiri atau bahasa latin. Umumnya menggunakan campuran bahasa negeri 

sendiri dan bahasa latin. Bahasa latin sampai saat ini masih digunakan dalam 

menulis resep khususnya pada bagian signatura, karena bahasa latin 

mempuyai beberapa keuntungan, antara lain:  

1) Bahasa latin merupakan bahasa yang statis atau mati, dimana tidak 

mengalami perkembangan atau perubahan. Hal ini menjamin tidak 

akan ada salah tafsir sepanjang zaman 

2) Bahasa latin merupakan bahasa dunia untuk ilmu kesehatan sehingga 

apabila resep ditulis dengan bahasa latin siapapun dan dimanapun 

akan selalu dilayani secara tepat atau dimengerti oleh yang terkait 

Apoteker Pengelola Apotek (APA) 

3) Nama obat yang ditulis dengan bahasa latin tidak akan terjadi salah 

tafsir (salah obat) 

4) Bahasa latin dapat merahasiakan sesuatu untuk kepentingan 

penderita (Anonim, 2002). 

               Beberapa hal lain yang juga harus mendapatkan perhatian dokter 

dalam penulisan resep adalah: (Anonim, 2002) 

1) Resep harus ditulis dengan tinta  

2) Penulisan nama obat, jumlah obat, serta cara pemakaian hendaknya 

dapat dibaca oleh apoteker atau asisten apoteker  

3) Hindarkan rumus kimia dari obat  
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4) Boleh menuliskan lebih dari satu resep di atas satu kertas resep 

5) Hindari penulisan singkatan-singkatan yang meragukan  

6) dokter menyimpan turunan (carbon resep) dari setiap resep yang     

ditulisnya  

7) dokter menuliskan resep di hadapan penderita  

8) sebelum resep diberikan kepada penderita, dokter membaca kembali            

apa yang telah ditulisnya  

9) dokter yang bijak akan memperhatikan juga keadaan ekonomi dari 

penderitanya.  

d.  Aspek Legalitas Resep  

Aspek legal dalam menangani resep obat yang diberikan dalam resep 

tercantum dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah. 

Penekanan adalah pada menjalankan praktek profesi bagi para dokter maupun 

apoteker dalam melaksanakan kesehatan bagi masyarakat maupun  

individu-individu ( Anonim, 2002).  

Tidak ada aturan baku yang sama di seluruh dunia tentang penulisan 

resep obat karena setiap negara mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Di 

Indonesia Permenkes No. 26/Menkes/Per/I/I/1984 menyebutkan resep harus 

ditulis dengan jelas dan lengkap. Selanjutnya dalam Kepmenkes No1027 

tahun 2004 menyebutkan bahwa resep harus mencantumkan: Nama, SIP, dan 

alamat dokter; Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep; Nama, alamat, 

umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien; Nama obat,  potensi, dosis, 
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jumlah obat yang diminta, Cara pemakaian; Informasi lainnya (Anonim, 

2004). 

Khusus menyangkut undang-undang serta peraturan–peraturan 

pemerintah mengenai kesehatan, termasuk kefarmasian dan obat dan 

peresepan obat dapat mengacu pada: (joenoes, 1998) 

1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 919/Menkes/PER/X/1993, tentang 

kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep 

2) Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/PER/X/1993 tentang 

daftar obat wajib apotek 

3) Keputusan Menteri Kesehatan No. 925/Menkes/PER/X/1993 tentang 

daftar perubahan golongan obat 

4) Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997, tentang 

psikotropika 

5) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997, tentang narkotika  

( sebagai pengganti  undang-undang No.9 tahun 1976 ). 

3.   Medication Error 

Medicaton error adalah suatu kesalahan dalam proses pengobatan 

yang masih berada dalam pengawasan dan tanggung jawab profesi kesehatan, 

pasien atau konsumen, dan seharusnya dapat dicegah. Dalam surat keputusan 

Menteri kesehatan RI Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 disebutkan bahwa 

pengertian medication error adalah kejadian yang merugikan pasien, akibat 

pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang sebetulnya 

dapat dicegah. Kejadian medication error dibagi menjadi empat fase : 
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1) Fase prescribing adalah error yangterjadi pada saat penulisan resep. 

2) Pada fase transcribing, error terjadi pada saat pembacaan resep untuk 

proses dispensing. 

3) Fase dispensing terjadi pada saat penyiapan hingga penyerahan resep oleh 

petugas apotek. 

4) Fase administrasion adalah error yang terjadi pada proses penggunaan 

obat (Cohen, 1999). 

Menurut Cohen (1999) dari fase-fase medication error di atas, dapat 

dikemukakan bahwa faktor penyebabnya dapat berupa : 

1) Komunikasi yang buruk, baik secara tulis maupun secara lisan antara 

apoteker, dokter, pasien 

2) Sistem distribusi obat yang kurang mendukung 

3) Sumber daya manusia 

4) Edukasi kepada pasien kurang 

5) Peran pasien dan keluarganya kurang. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh dokter dalam penulisan 

resep adalah : (Cohen, 199) 

1) Mengetahui kebutuhan terapi pasien, alergi obat, potensial terapi obat 

2) Menuliskan berat badan pasien 

3) Menggunakan nama generik 

4) Menghindari penggunaan  nama singkatan obat 

5) Menyesuaikan dosis dengan referensi yang terkini 

6) Pembulatan dosis dilakukan terhadap angka terdekat 
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7) Untuk pecahan menggunakan angka nol di depan koma dan menghindari 

angka dibelakang koma 

8) Memeriksa semua hitungan dan satuannya 

9) Menggunakan instruksi dosis yang spesifik dan menghindari order secara 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




