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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Depkes RI, 

2009b). Sebagaimana tercantum pada pasal 7 Permenkes No. 58 tahun 2014 

bahwa setiap tenaga kefarmasian rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan 

kefarmasian wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan 

kefarmasian di rumah sakit didefinisikan sebagai pedoman pelayanan kefarmasian 

di rumah sakit dan tolok ukur penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah 

sakit (Kemenkes RI, 2014). Pada pasal 3 Permenkes No. 58 tahun 2014, standar 

pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan 

farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. 

Pelayanan farmasi klinik yang dimaksud meliputi: pengkajian dan pelayanan 

resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan 

Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), 

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), 

dispensing sediaan steril, Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah (PKOD) 

(Kemenkes RI, 2014).  

Pelayanan minimal yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat 

diukur dengan menggunakan standar pelayanan minimal rumah sakit. Standar 

pelayanan minimal rumah sakit berisi ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar 

yang wajib disediakan suatu daerah untuk diterima setiap warga secara minimal 

(Depkes RI, 2008). Jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan 

meliputi: 1. Pelayanan gawat darurat, 2. Pelayanan rawat jalan, 3. Pelayanan rawat 

inap, 4. Pelayanan bedah, 5. Pelayanan persalinan dan perinatology, 6. Pelayanan 

intensif, 7. Pelayanan radiologi, 8. Pelayanan laboratorium patologi klinik, 9. 
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Pelayanan rehabilitasi medik, 10. Pelayanan farmasi, 11. Pelayanan gizi, 12. 

Pelayanan transfusi darah, 13. Pelayanan keluarga miskin, 14. Pelayanan rekam 

medis, 15. Pengelolaan limbah, 16. Pelayanan administrasi manajemen, 17. 

Pelayanan ambulans, 18. Pelayanan pemulasaraan jenazah, 19. Pelayanan laundry, 

20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, 21. Pencegahan pengendalian 

infeksi (Depkes RI, 2008). 

Standar minimal pada pelayanan farmasi meliputi; waktu tunggu 

pelayanan obat jadi dan obat racikan, tidak adanya kejadian kesalahan pemberian 

obat, kepuasan pelanggan, penulisan resep sesuai formularium (Depkes RI, 2008). 

Standar untuk penulisan resep sesuai formularium adalah 100%. Frekuensi 

pengumpulan data selama 1 bulan dan periode analisis selama 3 bulan dengan 

jumlah seluruh resep yang diambil sebagai sampel selama 1 bulan minimal 50 

resep (Depkes RI, 2008). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya di RSUD Sukoharjo pada Januari – 

Desember 2013 menunjukkan kesesuaian peresepan obat pada pasien rawat jalan 

sebesar 92,47% dan ketidaksesuaian peresepan sebesar 7,53% (Puspitaningtyas, 

2014). Penelitian lain di RSUD Ungaran Kabupaten Semarang tahun 2008 

menunjukkan kesesuaian obat dengan standar formularium pada pasien rawat 

jalan 79,6%, penggunaan obat formularium berdasarkan SMF terbesar adalah 

SMF THT yaitu 99,1%, dan berdasarkan kelas terapi terbesar adalah terapi 

antiinflamasi dan antirematik yaitu 100%. Pada pasien rawat inap kesesuaian obat 

dengan standar formularium 74,9%, berdasarkan SMF terbesar adalah SMF syaraf 

92,6%, dan berdasarkan kelas terapi terbesar adalah terapi antiinflamasi dan 

antirematik 100% (Djatmiko and Sulastini, 2008). Perbedaan penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian yang 

akan dilakukan analisis data kesesuaian peresepan per-lembar resep dan per-item 

obat. 

Melihat hasil yang belum memenuhi standar pelayanan minimal pada 

instalasi farmasi, serta masih seringnya penggunaan obat pada resep yang tidak 

tersedia di instalasi farmasi rumah sakit karena tidak terdaftar dalam formularium 

rumah sakit maka diperlukan penelitian evaluasi kesesuaian peresepan obat 
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dengan formularium rumah sakit lebih lanjut. Ketidaksesuaian peresepan obat 

dapat berakibat pada menurunnya mutu pelayanan rumah sakit dan biaya obat 

yang dipergunakan tidak efektif (Wambrauw, 2006). Mutu pelayanan rumah sakit 

adalah kinerja yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan 

kesehatan yang dapat menimbulkan kepuasan pasien, serta tata cara 

penyelenggaraannya sesuai dengan standar (Depkes RI, 2008). Hal tersebut yang 

mendorong dilakukannya penelitian kembali di rumah sakit yang berbeda dengan 

tipe yang hampir sama. Menurut salah satu petugas Rumah Sakit Umum Islam 

Yakssi Gemolong, penelitian mengenai evaluasi kesesuaian peresepan di Rumah 

Sakit Umum Islam Yakssi Gemolong belum pernah dilakukan. Setiap dokter di 

RSUI Yakssi Gemolong hanya diberikan pemberitahuan setiap 3 bulan sekali 

yang berisi rekap obat yang diresepkan oleh dokter namun tidak tersedia di stok 

rumah sakit. Apalagi penelitian-penelitian tersebut diatas hanya pada rumah sakit 

milik pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai evaluasi kesesuaian peresepan sehingga dapat mengevaluasi adanya 

obat yang diresepkan tidak sesuai dengan formularium. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian yaitu bagaimana persentase kesesuaian penulisan resep obat untuk 

pasien umum rawat jalan sesuai dengan Formularium Rumah Sakit Umum Islam 

Yakssi Gemolong Kabupaten Sragen periode Januari 2016-Maret 2016? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui persentase kesesuaian 

penulisan resep obat untuk pasien umum rawat jalan sesuai dengan Formularium 

Rumah Sakit Umum Islam Yakssi Gemolong pada periode Januari 2016-Maret 

2016. Evaluasi penulisan resep ini mengacu pada Formularium RSUI Yakssi 

tahun 2014. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Rumah sakit 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yaitu kegiatan yang dilakukan  

tenaga kesehatan untuk memelihara, mencegah dan menyembuhkan penyakit 

secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan 

gawat darurat. Rumah sakit memiliki tujuan salah satunya mempermudah akses 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan secara paripurna 

merupakan tugas rumah sakit dengan memberikan pelayanan kesehatan yang 

meliputi peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), 

penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) (Depkes 

RI, 2009b). Rumah sakit juga harus memiliki kemampuan pelayanan sekurang-

kurangnya pelayanan medik umum, gawat darurat, pelayanan keperawatan, rawat 

jalan, rawat inap, operasi/ bedah, pelayanan medik spesialis dasar, penunjang 

medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekap medik, pelayanan administrasi dan 

manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemulasaran jenazah, laundry dan 

ambulan, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan limbah (Kemenkes 

RI, 2010b). 

Rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan 

pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan rumah sakit dibagi menjadi rumah 

sakit umum dan rumah sakit khusus (Depkes RI, 2009b). Sedangkan berdasarkan 

pengelolaannya rumah sakit dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit 

privat (Depkes RI, 2009b). 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 

disebutkan bahwa setiap rumah sakit memiliki kewajiban antara lain, memberikan 

informasi yang benar mengenai pelayanan rumah sakit kepada masyarakat dan 

mengutamakan kepentingan pasien dengan memberikan pelayanan yang aman, 

bermutu, antidiskriminasi, dan efektif serta sesuai dengan standar pelayanan 

rumah sakit (Depkes RI, 2009b). 
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2. Tim Farmasi dan Terapi 

Menurut Kemenkes RI (2014), Tim Farmasi dan Terapi (TFT) 

merupakan unit kerja yang memberikan rekomendasi mengenai kebijakan 

penggunaan obat di rumah sakit kepada pimpinan rumah sakit. Anggota tim 

farmasi dan terapi terdiri dari dokter yang mewakili semua spesialisasi yang ada 

di rumah sakit, apoteker instalasi farmasi, dan tenaga kesehatan lain yang 

diperlukan. TFT dapat diketuai oleh seorang dokter atau apoteker, apabila diketuai 

oleh dokter maka sekretarisnya adalah apoteker, namun apabila diketuai oleh 

apoteker maka sekretarisnya adalah dokter. 

Tim Farmasi dan Terapi (TFT) merupakan tim yang menyusun 

formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit harus disusun mengacu pada 

formularium nasional. Formularium rumah sakit harus untuk semua penulis resep, 

pemberi obat, dan penyedia obat di rumah sakit. Secara rutin formularium rumah 

sakit harus direvisi sesuai kebijakan dan kebutuhan rumah sakit. Untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap formularium rumah sakit, maka rumah sakit 

harus mempunyai kebijakan dalam menambah dan mengurangi obat dalam 

formularium rumah sakit dengan mempertimbangkan indikasi penggunaan, 

efektivitas, risiko, dan biaya (Kemenkes RI, 2014). 

 

3. Instalasi Farmasi 

Instalasi farmasi adalah unit pelayanan fungsional yang dipimpin oleh 

seorang apoteker yang menyelenggarakan seluruh pelayanan kefarmasian di 

rumah sakit. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus 

menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis 

pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau melalui sistem satu pintu 

(Kemenkes RI, 2014). Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian 

termasuk pembuatan formularium, pengadaan, dan pendistribusian sediaan 

farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bertujuan untuk 

mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi rumah sakit. Dengan 

demikian instalasi farmasi yang bertanggung jawab terhadap sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang beredar di rumah sakit sehingga 
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pengelolaan tidak bisa dilaksanaan selain oleh instalasi farmasi (Kemenkes RI, 

2014). 

Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit (Kemenkes RI, 2014): 

a. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 

dengan memilih sesuai kebutuhan, merencanakan secara efektif, efisien dan 

optimal. Selain itu produksi, penyimpanan, pendistribusian, dan pemusnahan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Pelayanan farmasi klinik, dengan melakukan pengkajian dan pelayanan resep, 

penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi 

Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring 

Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing 

sediaan steril, Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). 

 

4. Pelayanan Kefarmasian 

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan 

bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi agar 

tercapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sarana 

untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian atau fasilitas pelayanan 

kefarmasian terdiri dari, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, 

toko obat, atau praktek bersama (Depkes RI, 2009a). Pelayanan kefarmasian di 

rumah sakit meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa 

pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan 

kegiatan pelayanan farmasi klinik (Kemenkes RI, 2014). 

Menurut Depkes RI (Depkes RI, 2009a), apoteker dalam menjalankan 

praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian harus menerapkan 

standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur 

yang digunakan untuk pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian 

bagi tenaga kefarmasian (Kemenkes RI, 2014).  

Menurut Depkes RI (Depkes RI, 2008), rumah sakit memiliki standar 

pelayanan minimal yaitu ketentuan yang berisi tentang pelayanan untuk setiap 
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warga secara minimal yang merupakan urusan wajib suatu daerah. Jenis-jenis 

pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan meliputi: 

1. Pelayanan gawat darurat. 

2. Pelayanan rawat jalan. 

3. Pelayanan rawat inap. 

4. Pelayanan bedah. 

5. Pelayanan persalinan dan perinatologi. 

6. Pelayanan intensif. 

7. Pelayanan radiologi. 

8. Pelayanan laboratorium patologi klinik. 

9. Pelayanan rehabilitasi medik. 

10. Pelayanan farmasi. 

11. Pelayanan gizi. 

12. Pelayanan transfusi darah. 

13. Pelayanan keluarga miskin. 

14. Pelayanan rekam medis. 

15. Pengelolaan limbah. 

16. Pelayanan administrasi manajemen. 

17. Pelayanan ambulans/ kereta jenazah. 

18. Pelayanan pemulasaraan jenazah. 

19. Pelayanan laundri. 

20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit. 

21. Pencegahan pengendalian infeksi. 

Standar pelayanan minimal untuk jenis pelayanan farmasi, indikator dan 

standarnya adalah sebagai berikut (Depkes RI, 2008): 

Tabel 1. Indikator dan standar pelayanan minimal farmasi 

No. Indikator Standar 

1. Waktu tunggu pelayanan 

a. Obat jadi 

b. Obat racikan 

 

a. ≤ 30 menit 

b. ≤ 60 menit 

2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat. 100% 

3. Kepuasan pelanggan. ≥ 80% 

4. Penulisan resep sesuai formularium. 100% 
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Khusus indikator standar pelayanan minimal farmasi No. 4 yaitu 

penulisan resep sesuai formularium dijelaskan sebagai berikut (Depkes RI, 2008): 

Tabel 2. Indikator pelayanan minimal farmasi tentang penulisan resep sesuai formularium 

Judul Penulisan resep sesuai formularium 

Dimensi mutu Efisiensi 

Tujuan Tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada 

pasien 

Definisi operasional Formularium adalah daftar obat yang digunakan di 

rumah sakit  

Frekuensi pengumpulan data 1 bulan 

Periode analisis 3 bulan 

Numerator Jumlah resep yang diambil sebagai sampel yang 

sesuai formularium dalam satu bulan 

Denominator Jumlah seluruh resep yang diambil sebagai sampel 

dalam satu bulan (n minimal 50) 

Sumber data Survei 

Standar 100% 

Penanggung jawab Kepala instalasi farmasi 

 

5. Formularium Rumah Sakit 

Formularium rumah sakit adalah suatu dokumen yang direvisi secara 

terus menerus, memuat sediaan obat dan informasi penting lainnya yang 

merefleksikan keputusan klinik mutakhir dari staf medik rumah sakit (Kemenkes 

RI, 2010a). 

Proses penyusunan formularium rumah sakit: 

a. Usulan obat dari masing-masing SMF direkapitulasi berdasarkan standar 

terapi atau standar pelayanan medik. 

b. Usulan obat dikelompokkan berdasarkan kelas terapi. 

c. Usulan obat tersebut dibahas dalam rapat TFT, jika diperlukan dapat meminta 

masukan dari pakar. 

d. Rancangan hasil pembahasan TFT dikembalikan ke masing-masing SMF 

untuk mendapatkan umpan balik. 

e. Hasil umpan balik dari masing-masing SMF dibahas. 

f. Daftar obat yang masuk ke dalam formularium ditetapkan. 

g. Disusun kebijakan dan pedoman untuk implementasi. 
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h. Dilakukan edukasi mengenai formularium kepada staf dan lakukan 

monitoring TFT bertanggung jawab dalam penyusunan/ revisi formularium 

yang dibantu secara aktif oleh IFRS (Kemenkes RI, 2010a) 

Kriteria pemilihan obat esensial antara lain: 

a. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit risk-ratio) yang paling 

menguntungkan penderita. 

b. Terjaminnya mutu, stabilitas dan bioavailabilitas. 

c. Penyimpanan dan pengangkutan yang praktis. 

d. Penggunaan dan penyerahan yang praktis, disesuaikan dengan tenaga, sarana, 

dan fasilitas kesehatan. 

e. Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. 

f. Berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung memiliki rasio manfaat-biaya 

(benefit cost ratio) yang tertinggi. 

g. Bila terdapat lebih dari satu pilihan dengan efek terapi yang serupa, pilihan 

dijatuhkan pada: 

1) Obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah. 

2) Sifat farmakokinetik obat yang diketahui paling menguntungkan. 

3) Stabilitas obat lebih baik. 

4) Mudah diperoleh. 

5) Obat yang telah dikenal. 

h. Obat jadi kombinasi tetap, harus memenuhi kriteria berikut: 

1) Obat hanya bermanfaat bagi penderita dalam bentuk kombinasi tetap. 

2) Dibandingkan dengan masing-masing komponen, kombinasi tetap harus 

menunjukkan khasiat dan keamanan yang lebih tinggi. 

3) Perbandingan dosis kombinasi tetap merupakan perbandingan yang tepat 

untuk sebagian penderita. 

4) Kombinasi tetap harus meningkatkan rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio). 

5) Kombinasi tetap harus dapat mencegah atau mengurangi terjadinya resistensi 

dan efek merugikan untuk antibiotik (Kemenkes RI, 2013a). 
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Terdapat 29 kelas terapi dalam Formularium Nasional tahun 2013, yaitu: 

1. Analgesik, antipiretik, antiinflamasi non steroid, antipirai. 

2. Anestetik. 

3. Antialergi dan obat untuk anafilaksis. 

4. Antidot dan obat lain untuk keracunan. 

5. Antiepilepsi – antikonvulsi. 

6. Antiinfeksi. 

7. Antimigren. 

8. Antineoplastik, imunosupresan dan obat untuk terapi paliatif. 

9. Antiparkinson. 

10. Obat yang mempengaruhi darah. 

11. Produk darah dan pengganti plasma. 

12. Diagnostik. 

13. Antiseptik dan disinfektan. 

14. Obat dan bahan untuk gigi. 

15. Diuretik dan obat untuk hipertrofi prostat. 

16. Hormon, obat endokrin lain dan kontrasepsi. 

17. Obat kardiovaskuler. 

18. Obat topikal untuk kulit. 

19. Larutan dialisis peritoneal. 

20. Larutan elektrolit, nutrisi, dan lain-lain. 

21. Obat untuk mata. 

22. Oksitosik. 

23. Psikofarmaka. 

24. Relaksan otot perifer dan penghambat kolinesterase. 

25. Obat untuk saluran cerna. 

26. Obat untuk saluran nafas. 

27. Obat yang mempengaruhi sistem imun. 

28. Obat untuk telinga, hidung, dan tenggorokan. 

29. Vitamin dan mineral (Kemenkes RI, 2013b). 
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6. Penulisan Resep Obat 

Resep adalah permintaan tertulis dokter atau dokter gigi, baik dalam 

bentuk paper atau electronic kepada apoteker untuk menyediakan dan 

menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Kemenkes RI, 

2014). Tugas apoteker sebagai pelayanan farmasi klinik terdiri dari kegiatan 

pengkajian dan pelayanan resep. Pada pengkajian dan pelayanan resep dilakukan 

upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat (medication error). 

Pengkajian resep yang dilakukan apoteker harus memenuhi persyaratan 

administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinik untuk pasien rawat 

jalan maupun rawat inap (Kemenkes RI, 2014). 

Menurut Aronson (2006) ada beberapa bentuk ketidak berhasilan 

penulisan resep, yaitu: peresepan yang kurang, peresepan yang berlebihan, resep 

yang tidak sesuai, resep yang tidak rasional, dan prescribing error. 

 

7. Kepatuhan/ Ketidakpatuhan terhadap Standar 

Menurut Wambrauw (2006), ketidakpatuhan adalah pengukuran 

pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan langkah-langkah yang telah 

ditetapkan dalam bentuk standar. Ketidaksesuaian proses pelayanan kesehatan 

dengan standar yang telah ditentukan berkaitan dengan pengukuran mutu teknis 

pelayanan kesehatan. 

Penulisan resep yang tidak berdasarkan pada formularium rumah sakit 

yang ada akan berdampak: 

a. Mempengaruhi persediaan obat, disatu sisi terjadi kekurangan atau 

kekosongan obat, disisi lain adanya stok obat yang berlebihan. 

b. Mempengaruhi mutu pelayanan, waktu pelayanan menjadi lama karena obat 

sering kosong, adanya pergantian obat, adanya resep yang ditolak, mahalnya 

harga obat, obat tidak bisa dibeli, terganggunya kesinambungan pengobatan 

serta pembiayaan total pengobatan menjadi tinggi. 

c. Rendahnya mutu pengobatan, berupa over prescribing, multiple prescribing, 

under prescribing, incorret prescribing dan extravagant prescribing. 
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Disamping itu juga beresiko terjadinya efek samping yang lebih besar 

(Wambrauw, 2006). 

 

8. Gambaran RSUI Yakssi Gemolong 

Rumah Sakit Islam Yakssi Gemolong merupakan rumah sakit yang 

terletak di kabupaten Sragen. RSUI Yakssi Gemolong adalah rumah sakit swasta 

kelas D. Rumah sakit ini memberikan pelayanan kedokteran umum dan 

kedokteran spesialis. Pelayanan kedokteran spesialis antara lain spesialis penyakit 

dalam, penyakit anak, penyakit mata, penyakit telinga, hidung dan tenggorokan 

(THT), bedah umum, bedah tulang, anesthesi, penyakit syaraf, kebidanan dan 

penyakit kandungan, radiologi/ ronsen, klinik kecantikan dan perawatan wajah, 

dan penyakit paru. Terdapat 43 tempat tidur inap dengan 25 dokter. Dari 25 

dokter di rumah sakit ini, 19 dokter merupakan spesialis. Pemilik RSUI Yakssi 

Gemolong yaitu PT Yakssi, dengan direktur dr. S. Budi Yuwono, Sp.B. 

Formularium RSUI Yakssi Gemolong dibagi berdasarkan kelas terapi. 

Beberapa kelas terapi masih dibagi lagi menjadi beberapa sub kelas terapi, 

contohnya pada kelas terapi analgetik, antipiretik, antiinflamasi non steroid, anti 

pirai dibagi menjadi beberapa sub kelas terapi yaitu analgetik narkotik, analgetik 

non narkotik, dan anti pirai. Pada setiap kelas terapi atau sub kelas terapi, obat 

dengan satu bentuk sediaan terdiri dari 1 obat dengan nama generik dan maksimal 

5 obat dengan nama dagang. 

Formularium RSUI Yakssi Gemolong adalah formularium edisi keempat 

tahun 2014 yang telah dilakukan revisi pada bulan Agustus 2014, dan merupakan 

revisi dari edisi ketiga tahun 2010. Hasil evaluasi bulan Agustus 2014, 

formularium RSUI Yakssi Gemolong terdiri dari 34 kelas terapi (Tabel 3). 
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Tabel 3. 34 kelas terapi pada formularium RSUI Yakssi Gemolong edisi keempat tahun 2014 

No. Kelas Terapi 

1. Analgetik, antipiretik, anti inflamasi non steroid, anti pirai 

2. Anti epilepsi-anti konvulsi 

3. Nootropik dan neurotonik 

4. Anti parkinson 

5. Psikofarmaka 

6. Relaksan otot 

7. Anti vertigo 

8. Obat penyakit neuromuskular 

9. Obat penyakit neurodegeneratif 

10. Anestetik 

11. Anti alergi dan obat untuk anafilaksis 

12. Antidotum dan obat untuk keracunan 

13. Antiemetik 

14. Anti infeksi 

15. Anti TBC 

16. Anthelmintik 

17. Anti malaria 

18. Anti viral 

19. Sistem saluran kemih 

20. Endokrin dan sistem metabolik 

21. GIT sistem hepatobiliary 

22. Cardiovascular dan sistem hematopoietic 

23. Sistem pernafasan 

24. Hormon 

25. Kontraseptik 

26. Vitamin dan mineral 

27. Obat darah (hemotologikum) 

28. Nutrisi 

29. Mata 

30. Telinga dan mulut 

31. Dermatologi 

32. Obat bantuan dan penolong 

33. Suplemen dan terapi penunjang 

34. Enzim anti inflamasi 

 

 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang relevan mengenai 

kesesuaian penulisan resep obat untuk pasien umum rawat jalan sesuai dengan 

Formularium Rumah Sakit Umum Islam Yakssi Gemolong tahun 2014 pada 

periode Januari 2016-Maret 2016. 


