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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pengkajian resep merupakan salah satu pelayanan kefarmasian yang 

bertanggung jawab langsung kepada pasien dengan maksud untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien (Depkes RI, 2016). Fase prescribing 

adalah proses yang dilakukan untuk meresepkan obat, dosisnya, bentuk 

sediaannya, rute, dan lainnya (Siregar, 2006).  Menurut Depkes RI (2008), 

kesalahan dalam pemberian obat menduduki peringkat pertama (24,8%) 

dari 10 besar insiden yang dilaporkan dan dalam proses penggunaan obat 

yang meliputi prescribing, transcribing, dispensing dan administrating 

menduduki peringkat pertama.  

 Apoteker wajib melakukan pengkajian resep karena termasuk 

sebagai alur pelayanan resep. Pengkajian resep pada fase prescribing 

bertujuan untuk menjamin legalitas resep dan meminimalisasi adanya 

kesalahan pengobatan. Resep harus dibuat dengan jelas untuk menghindari 

salah paham antara penulis dan pembaca resep. Kegagalan komunikasi 

antara dokter dan apoteker dapat memicu kesalahan pengobatan 

(medication error) (Cohen, 1999).  

 Penelitian oleh Susanti (2013), kejadian ketidaksesuaian pada fase 

prescribing menunjukkan resep yang tidak terbaca sebesar 0,3%, nama 

pasien berupa singkatan (inisial) 12% dan tidak  menuliskan satuan dosis 

59%. Berdasarkan penelitian Widayati et al (2008), salah satu kejadian 

ketidaksesuaian pengobatan resep racikan pada pediatri yang dilakukan di 

10 apotek Yogyakarta menunjukkan frekuensi kesalahan yang besar 

seperti tidak mencantumkan berat badan sebesar 98,53%, umur pasien 

sebesar 14,05%, tanpa kekuatan obat sebesar 48,04%, resep tanpa jumlah 

obat sebesar 3,59% dan resep yang tidak mencantumkan bentuk 

sediaannya yang diminta sebesar 22,71%.  
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Kejadian kesalahan pengobatan saat fase prescribing jika dibiarkan 

maka akan merugikan pasien. Berdasarkan BPOM RI (2008), dampak dari 

kejadian kesalahan pengobatan yang dapat merugikan pasien, khususnya 

pada pasien anak seperti adanya resiko toksisitas yang disebabkan oleh 

adanya variasi dosis karena banyaknya obat yang sudah jadi diracik. 

Pengobatan pada pediatri biasanya lebih diperhatikan karena dilakukan 

penyesuaian dosis, kontraindikasi, efek samping dan pengawasan yang 

ketat.  

Fase prescribing penting untuk dievaluasi karena mencakup 

seluruh informasi yang berkaitan dengan obat sehingga dapat mencegah 

medication error agar tidak berdampak buruk pada pasien (Darmawan, 

2014). Berdasarkan data penelitian sebelumnya yang menunjukkan masih 

tingginya kejadian ketidaksesuaian resep pada penggunaan obat baik 

dirumah sakit maupun apotek khususnya fase prescribing, maka perlu 

dilakukan penelitian tentang pengkajian resep pada fase prescribing resep 

pediatri di apotek mandiri Kota Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini sebagai berikut, bagaimana kejadian ketidaksesuaian pengkajian resep 

pada fase prescribing resep pediatri di apotek mandiri Kota Surakarta 

tahun 2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kejadian ketidaksesuaian pengkajian resep pada fase 

prescribing resep pediatri di apotek mandiri Kota Surakarta tahun 2017. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pengkajian resep 

Pengkajian resep merupakan salah satu dari tujuh pelayanan farmasi 

klinik di apotek yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien 
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berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas hidup dari seorang pasien. Jika ditemukan ketidaksesuaian 

dari hasil pengkajian, maka seorang apoteker harus menghubungi 

dokter penulis resep (Republik Indonesia, 2016). Resep wajib dibuat 

dengan jelas untuk menghindari salah paham antara penulis dan 

pembaca resep. Kegagalan komunikasi antara dokter dan apoteker 

dapat memicu kesalahan pengobatan (medication error) (Cohen, 

1999). 

2. Faktor penyebab kesalahan pengobatan (medication error) 

Apoteker perlu dilibatkan dalam menghindari ME untuk mengurangi 

kesalahan dalam pengobatan. Menurut Depkes RI (2008), beberapa 

diantaranya adalah : 

a. Kegagalan dalam berkomunikasi 

Komunikasi antar pekerja dan pasien dapat menjadi faktor utama 

adanya kesalahan pengobatan. Institusi pelayanan kesehatan harus 

menghilangkan adanya hambatan komunikasi dan Standard Operating 

Procedure (SOP) akan sangat membantu agar  resep dan infromasi 

obat dapat dikomunikasikan.  

b. Kondisi lingkungan 

Area dispensing dapat didesain dengan tepat dan sesuai dengan alur 

kerja untuk menghindari kesalahan. Area kerja harus bersih dan 

teratur untuk mencegah kesalahan kerja. 

c. Gangguan/interupsi saat bekerrja 

Gangguan sebisa mungkin seminimal mungkin untuk mengurangi 

kesalahan kerja. 

d. Beban dalam bekerja 

Rasio antara beban kerja dan sumber daya manusia yang cukup 

penting untuk mengurangi stres dan beban kerja berlebihan sehingga 

dapat menurunkan kesalahan 
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Pada penelitian Yusticia (2008), dilakukan sebuah wawancara, 

penyebab kesalahan pengobatan (medication error) terjadi saat proses 

interpretasi yaitu tulisan dokter yang tidak jelas dan pembaca resep tidak 

melakukan konfirmasi kepada penulis resep. Penyebab utama ME lainnya 

pada fase prescribing adalah peran dokter yang juga berpengaruh pada 

kebenaran proses interpretasi. Pada wawancaranya dengan dokter, 

penyebab kesalahan pada saat penulisan resep yaitu salah memilih obat 

dan menentukan dosis. Hal ini dikarenakan dokter tidak memahami 

seluruh detail obat dan tidak hafal semua dosis obat sehingga dapat 

berpotensi menimbulkan ME. 

3. Medication error pada pediatri 

Pada bayi dan anak resiko ME jauh lebih tinggi karena beberapa 

faktor  yaitu perubahan perkembangan fisiologis (mempengaruhi disposisi 

obat). Adanya perhitungan dosis yang punya sifat individual berdasarkan 

bobot badan, kurangnya kekuatan obat, bentuk sediaan obat di pasaran, 

kurangnya informasi dan etiket serta pelabelan untuk pediatri pada 

berbagai obat (Bell, 2003) 

Kesalahan ini dapat disebabkan kurang teliti dan tulisan resep yang 

tidak jelas sehingga mengakibatkan kesalahan interpretasi. Resiko seperti 

ini dapat diminimalisasi dengan memeriksa kembali dan menstandarisasi 

dosis yang diminta (Bell, 2003) 

 

4. Resep 

a. Pengkajian resep obat 

Menurut PMK No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Apotek, kegiatan pengkajian resep meliputi 

administrasi, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis 

1) Kajian administratif meliputi: 

a) Nama pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan 

b) Nama dokter, nomor Surat Izin Praktik (SIP), alamat, nomor 

telepon dan paraf 
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c) Tanggal penulisan resep. 

2) Kajian kesesuaian farmasetik meliputi: 

a) Bentuk dan kekuatan sediaan 

b) Stabilitas 

c) Kompatibilitas (ketercampuran obat) 

3) Pertimbangan klinis meliputi: 

a) Ketepatan indikasi dan dosis obat 

b) Aturan, cara dan lama penggunaan obat 

c) Duplikasi dan atau polifarmasi 

d) Reaksi obat yang tidak diinginkan (alergi, efek samping obat, 

manifestasi klinis lain) 

e) Kontraindikasi 

f) interaksi 

b. Kesalahan pelayanan resep 

Pada penelitian Yusticia (2008), resep racikan yang biasa digunakan 

memang  ditujukan untuk memperoleh dosis yang tepat untuk pasien 

pediatri. Penyesuaian dibuat berdasarkan bobot badan, kondisi 

penyakit dan hasil diagnosa. segi ekonomis melihat bahwa resep 

racikan lebih ekonomis. Dalam beberapa jenis obat dapat diracik 

menjadi satu sehingga pasien lebih nyaman untuk meminumnya. 

Resep racikan tidak efisien waktu dan punya potensi ME yang lebih 

tinggi. Hal ini karena resep racikan memiliki tahapan persiapan yang 

lebih panjang daripada resep non racikan dimana melalui tahapan 

perhitungan jumlah obat, peracikan dan pengemasan kembali. Dosis 

obat juga akan sangat berpengaruh terutama pada pasien pediatri. 

5. Standar minimal kejadian ME 

Berdasarkan indikator pada Kepmenkes No. 129 tahun 2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit terkait tidak adanya kejadian 

kesalahan pemberian obat, memiliki standar sebesar 100% yang 

artinya pada pelayanan pemberian obat tidak terjadi kesalahan 

sedikitpun.  
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E. Landasan Teori 

Berdasarkan penelitian Perwitasari et al (2010), pada 229 resep yang 

dianalisis di instalasi rawat jalan pada rumah sakit Yogyakarta, terdapat 

226 resep yang memiliki potensi ME sebesar 99,12% pada prescribing 

errors. Selain itu, hanya ada 39,8% resep yang memenuhi persyaratan. 

Kesalahan yang paling sering dilakukan yaitu dalam resep tidak terdapat 

paraf, nomor izin pratek dokter, tidak ada tanggal resep, dan tulisan dokter 

yang tidak jelas. Tulisan yang tidak jelas ini dapat berpotensi 

menimbulkan kesalahan pada saat fase transcribing (pembacaan resep), 

terutama yang kritis pada nama obat, dosis, cara pemberian, aturan pakai 

yang jika diteruskan ke pasien akan menimbulkan kesalahan pengobatan. 

Selain itu, penelitian Ansari and Neupane (2009) di Nepal, 

menyebutkan adanya kesalahan pada 268 resep yang terkumpul secara 

acak dan ditemui berbagai kesalahan seperti tidak adanya simbol R./ 

sebesar 66,8%, tidak ada penulisan bentuk sediaan obat sebesar 12%, tidak 

ada jumlah obat sebesar 60%, tidak ada dosis obat sebesar 19%, tidak ada 

frekuensi obat sebesar 10%, tidak ada kekuatan obat sebesar 40%, 

penggunaan singkatan yang tidak sah sebesar 0,25% dan resep yang sulit 

untuk dibaca sebesar 0,63%.  

Kontribusi yang dapat dilakukan oleh apoteker untuk menghindari 

medication error yaitu meningkatkan pelaporan, meningkatkan kualitas 

pengobatan pasien dan meningkatkan pemberian informasi obat kepada 

pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Adapun data yang dipaparkan seperti 

menurunnya tingkat keseriusan penyakit pada pasien anak sebesar 46% 

hingga meningkatnya pelaporan insiden 2-6 kali lipat (Depkes RI, 2008) 

F. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kejadian ketidaksesuaian 

resep pada fase prescribing di apotek mandiri Kota Surakarta pada resep 

pediatri. 


