
1 

TINJAUAN ASPEK ADMINISTRASI  PADA RESEP DI TIGA 

APOTEK DI KABUPATEN PEMALANG PERIODE 

 JANUARI - JUNI 2008 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

LINDA WIDYA RETNA NINGTYAS 

K 100 050 110 

 

 

 

FAKULTAS FARMASI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SURAKARTA 

2009 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

            Seperti telah diketahui bahwa alur peresepan obat mulai dari saat resep 

tersebut ditulis oleh dokter sampai dengan obat sampai ke tangan pasien harus 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjamin 

keamanan dan keefektifan obat yang diterima oleh pasien. Seorang farmasis 

mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa dan memastikan 

apakah resep yang diberikan ke pasien telah sesuai dan layak untuk diracik dalam 

rangka mencapai tujuan terapi yang diharapkan (Nadeem, 2001). 

            Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ada peresepan yang salah, 

informasi yang tidak sesuai tentang obat, baik yang diberikan oleh dokter maupun 

apoteker, serta cara penggunaan obat yang tidak benar oleh pasien dapat 

menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi pasien yang juga dapat 

mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Kerugian yang dialami pasien mungkin 

tidak akan tampak sampai efek samping yang berbahaya baru terjadi. Karena itu 

perlu perhatian yang cukup besar untuk mengantisipasi dan atau mengatasi 

terjadinya ketidaklengkapan peresepan (Cohen, 1991). 

      Ketidaklengkapan resep di 10 apotek di Yogyakarta, ditemukan untuk 

ketidaklengkapan nama dokter sebesar 1,47 %,  SIP sebesar 38,40 %, nama pasien 

sebesar 2,12 %, umur sebesar 14,05 %, berat badan sebesar 98,53 %,  nama orang 

tua sebesar 100,00 %, alamat sebesar 81,70 %, kekuatan obat sebesar 48,04 %, 
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jumlah obat sebesar 3,59 % dan  cara pakai atau signature sebesar 3,76 % 

(Hartayu dan Widayati, 2007). 

      Ketidaklengkapan penulisan resep akan membahayakan pasien dan membuka 

peluang timbulnya penyalahgunaan resep khususnya yang mengandung obat-obat 

narkotika contohnya, codein, morfin, dan psikotropika contoh: diazepam, 

amfetamin (Anief, 1997). 

      Pengawasan lembaga pemerintah terhadap pelaksanaan peraturan mengenai 

penulisan resep serta sosialisasi penulisan resep secara benar kurang memadai. 

Sejauh ini tidak ada saksi terhadap dokter yang tidak menulis resep sesuai dengan 

peraturan dan juga tidak ada sanksi bagi apoteker apabila melayani resep yang 

tidak sesuai dengan peraturan resep yang berlaku. 

           Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang tahun 2003, jumlah total 

penduduk di Kabupaten Pemalang yaitu 1.371.943 jiwa (Anonim, 2007). 

Sedangkan ada 56 orang dokter yang menjalankan tugas di Kabupaten tersebut 

pada tahun yang sama (Anonim, 2003). Program Indonesia Sehat 2010 yang 

dicanangkan pemerintah pusat menetapkan standar ideal jumlah tenaga dokter 

umum 40 orang per 100.000 penduduk, atau 1 tenaga dokter melayani 2.500 orang 

(Anonim
a
, 2006). Berdasarkan kriteria tersebut, secara kuantitas jumlah tenaga 

dokter umum di Pemalang belum ideal. Dengan perbandingan antara dokter 

dengan pasien adalah 1 : 24.493 dan dengan tidak seimbangnya jumlah dokter 

dengan banyaknya pasien, maka dimungkinkan dapat terjadi ketidaklengkapan 

peresepan yang dilakukan oleh dokter karena kerja dokter yang tidak sesuai 

dengan kapasitas. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai tinjauan aspek 

administrasi pada resep di Kabupaten Pemalang. 
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B. Perumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: berapa besar persentase ketidaklengkapan peresepan ditinjau dari 

aspek administrasi di tiga apotek di Kabupaten Pemalang periode Januari-Juni 

2008? 

C. Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase ketidaklengkapan 

peresepan ditinjau dari aspek administrasi di tiga apotek di Kabupaten Pemalang 

periode Januari-Juni 2008. 

D. Tinjauan Pustaka 

1.  Medication Error 

Medication error adalah suatu ketidaklengkapan dalam proses pengobatan 

yang masih berada dalam pengawasan dan tanggung jawab profesi kesehatan, 

pasien atau konsumen, dan seharusnya dapat dicegah (Cohen, 1991; Basse & 

Myers, 1998). 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 dalam 4 fase, yaitu fase prescribing, fase transcribing, 

fase dispensing dan fase administrasion oleh pasien.  

Medication error pada fase prescribing adalah error yang terjadi pada fase 

penulisan resep. Fase ini meliputi obat yang diresepkan tidak tepat indikasi, tidak 
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tepat pasien atau kontraindikasi, tidak tepat obat atau ada obat yang tidak ada 

indikasinya, tidak tepat dosis dan aturan pakai. Pada fase transcribing, error 

terjadi pada saat pembacaan resep untuk proses dispensing, antara lain salah 

membaca resep karena tulisan yang tidak jelas, misalnya Losec 
®

 (omeprazole) 

dibaca Lasix
®  

(furosemide), aturan pakai 2 kali sehari 1 tablet terbaca 3 kali 

sehari 1 tablet. Salah dalam menerjemahkan order pembuatan resep dan signature 

juga dapat terjadi pada kasus ini. Error pada fase dispensing terjadi pada saat 

penyiapan hingga penyerahan resep oleh petugas apotek. Salah satu kemungkinan 

terjadinya error adalah salah dalam mengambil obat dari rak penyimpanan karena 

kemasan atau nama obat yang mirip atau dapat pula terjadi karena berdekatan 

letaknya. Selain itu salah dalam menghitung jumlah tablet yang akan diracik, 

ataupun salah dalam memberikan informasi. Sedangkan error pada fase 

administrasi adalah error yang terjadi pada proses penggunaan obat, yaitu proses 

yang dimana terjadi saat obat diberikan dari petugas apotek ke pasien atau dari 

petugas apotek kepada keluarga pasien. Dan pada proses ini juga meliputi fase 

digunakannya obat. Fase ini dapat melibatkan petugas apotek dan pasien atau 

keluarganya. Biasanya pada fase ini ketidaklengkapan yang terjadi yaitu salah 

pemberian informasi tentang penggunaan obat. Error yang terjadi misalnya salah 

menggunakan suppositoria yang seharusnya melalui dubur tapi dimakan dengan 

bubur, salah waktu minum obatnya seharusnya 1 jam sebelum makan tetapi 

diminum bersama makan (Cohen,1991) 

            Fase-fase medication error diatas, dapat dikemukakan bahwa faktor 

penyebabnya dapat berupa : 1) komunikasi yang buruk, baik secara tertulis (dalam 
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resep) maupun secara lisan (antar pasien, dokter, dan apoteker). 2) sistem 

distribusi obat yang kurang mendukung (sistem komputerisasi, sistem 

penyimpanan obat, dan lain sebagainya). 3) sumber daya manusia (kurang 

pengetahuan, pekerjaan yang berlebihan). 4) edukasi kepada pasien yang kurang. 

5) peran pasien dan keluarganya kurang. 

2. Apotek 

            Menurut KepMenKes No.1027/MENKES/SK/IX/2004, apotek adalah 

tempat tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan 

kefarmasian, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Menurut definisi 

di atas dapat diketahui bahwa apotek merupakan salah satu sarana pelayanan 

kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang 

optimal bagi masyarakat, selain itu juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan 

praktek profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. 

3. Resep 

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

kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi 

penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berhak 

menulis resep ialah dokter, dokter gigi terbatas pada pengobatan gigi dan mulut 

dan dokter hewan terbatas pengobatan untuk hewan (Anonim
b
, 2006) 

            Resep harus ditulis jelas dan lengkap. Apabila resep tidak bisa dibaca 

dengan jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter 

penulis resep. Dalam resep harus memuat : 
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a. Nama, alamat, dan nomer izin praktek dokter, dokter gigi, dan dokter hewan,  

b. Tanggal penulisan resep (inscriptio),  

c. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep,  

d. Nama setiap obat atau   komposisi obat (invocatio),  

e. Aturan pemakaian obat yang tertulis (signatura) tanda tangan atau paraf dokter 

penulis resep, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (subscriptio). 

f. Jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter 

hewan,tanda 

seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya 

melebihi dosis maksimal (Anief, 2000). 

4. Pelayanan Resep 

a. Skrining Resep 

 Apoteker melakukan skrining resep meliputi : 

1) Persyaratan Administratif : nama dokter, SIP dan alamat dokter, tanggal 

penulisan resep, tanda tangan/paraf dokter penulis resep, nama pasien, alamat 

pasien, umur pasien, jenis kelamin, berat badan pasien, nama obat dan jumlah 

yang minta serta cara pemakaian yang jelas. 

2) Kesesuaian Farmasetik: bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, 

inkompatibilitas, cara dan lama pemberian. 



 

 

7 

3) Pertimbangan Klinis: adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian 

(dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain). Jika ada keraguan terhadap resep 

hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan 

pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan 

setelah pemberitahuan. 

b. Penyiapan Obat 

1) Peracikan 

Merupakan kegiatan menyiapkan, menimbang, mencampur, mengemas dan 

memberikan etiket pada wadah. Dalam melaksanakan peracikan obat harus di buat 

suatu prosedur tetap dengan memperhatikan dosis, jenis dan jumlah obat serta 

penulisan etiket yang benar. 

2) Etiket. 

Etiket harus jelas dan dapat dibaca.  

3) Kemasan Obat yang Diserahkan 

Obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam kemasan yang cocok sehingga 

terjaga kualitasnya. 

4) Penyerahan Obat. 

Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap 

kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker 

disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien. 

5) Informasi Obat. 

Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dimengerti, 

akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat pada pasien 
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sekurang-kurangnya meliputi : cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, 

jangka waktu pengobatan, aktivitas, serta makanan dan minuman yang harus 

dihindari selama terapi. 

6) Konseling. 

Apoteker harus memberikan konseling, mengenai sediaan farmasi, pengobatan 

dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup 

pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan obat yang 

salah. Untuk penderita penyakit tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC, 

asma dan penyakit kronis lainnya, apoteker harus memberikan konseling secara 

berkelanjutan. 

7) Monitoring Penggunaan Obat. 

Setelah penyerahan kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan 

penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, 

TBC, asma dan penyakit kronis lainnya (KepMenKes No.1027 tahun 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


