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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Patient safety menjadi pusat perhatian para praktisi pelayanan kesehatan 

dalam skala nasional maupun global saat ini. Patient safety menjadi tanggung 

jawab berbagai pihak yang terkait dengan perawatan pasien tersebut termasuk 

keluarganya dan juga pemerintah terkait dengan sistem kesehatan nasional. Salah 

satu hal yang terkait erat dengan patient safety adalah medication error yang 

merupakan suatu kesalahan dalam proses pengobatan yang seharusnya dapat 

dicegah dan masih dalam kontrol atau tanggung jawab tenaga kesehatan (Cohen, 

1999). Menurut Triuntari, dkk (2007) cit Rantucci (1999) medication error 

potensial terjadi pada fase komunikasi non verbal antara dokter dan apoteker 

mengenai pengobatan pasien.  

Menurut Shah et al. (2001) cit Reason (1990) kesalahan (error) bisa diartikan 

sebagai kegagalan dari suatu rencana yang akan dicapai atau kekeliruan dalam 

perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Kesalahan tersebut bisa terjadi pada 

berbagai tahapan dalam proses pengobatan mulai dari diagnosis, penetapan terapi 

(dalam hal ini berwujud penulisan resep oleh dokter), sampai penyiapan obat dan 

penyerahan obat oleh apoteker (drug dispensing), serta penggunaannya oleh 

pasien. Masing-masing tahap tersebut berpeluang untuk terjadinya kesalahan. 

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 mengatasi 

terjadinya kesalahan peresepan (Cohen, 1999). Sangatlah penting bagi farmasi 

klinis untuk mengembangkan suatu pendekatan sistematik terhadap pemantauan 

resep atau pasien sehingga dapat mencegah, mengidentifikasi, membuat prioritas 

dan mencari penyelesaian masalah-masalah terkait resep yang aktual dan potensial 

(Kenward, 2003).  

Menurut WHO (1985) batasan pengertian penggunaan obat dikatakan rasional 

apabila pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhannya, untuk periode 

yang cukup, dan harga yang paling murah untuk masyarakat. Penggunaan obat 

dikatakan rasional jika tepat secara medik dan memenuhi persyaratan tertentu. 

Persyaratan tersebut antara lain tepat diagnosis, tepat indikasi, tepat dosis, tepat 

obat, tepat interval pemberian, dan tepat lama pemberian (Anonim, 2006). 

Walaupun maksud dari dokter memberikan obat lain selain obat utama untuk 

menambah kerja obat dan juga untuk mengurangi keluhan-keluhan lainnya namun 

kemungkinan terjadi interaksi antar obat dalam satu resep termasuk faktor yang 

harus diperhatikan lebih seksama, penilaian terhadap polifarmasi ini dapat diamati 

melalui jumlah obat yang diberikan pada waktu bersamaan. Hal ini berkaitan erat 

dengan laporan yang diperoleh dari suatu survei pada tahun 1977 bahwa insiden 

efek samping pada pasien yang mendapat 0-5 macam obat adalah 3,5% sedangkan 



 

yang mendapat 16-20 macam obat adalah 54% (Harianto, dkk, 2006). 

Berdasarkan uraian tersebut maka apoteker seharusnya lebih berhati-hati dengan 

kemungkinan kejadian interaksi obat dalam satu resep dan mengawasi dengan 

benar setiap resep yang masuk. 

Menurut Zairina dan Himawati (2003) jenis kesalahan yang sering terjadi 

salah satunya yaitu takaran obat tidak sesuai karena terlalu kecil. Terutama 

sediaan racikan (bentuk puyer dan kapsul) yang seharusnya takaran obat dihitung 

dengan d.t.d. (da tales doses) tapi ternyata tidak terdapat d.t.d. di dalam resep 

tersebut. Akibatnya takaran obat untuk pasien tersebut terlalu kecil dan tidak bisa 

memberikan efek terapetik yang diharapkan. 

Data dari Badan Pusat Statistik di kota Surakarta pada tahun 2007, jumlah 

total penduduk di kota Surakarta sebanyak 515.372 jiwa (Anonima, 2007). Jumlah 

dokter yang menjalankan praktek di kota Surakarta sebanyak 250 orang. Program 

Indonesia Sehat 2010 yang dicanangkan pemerintah pusat menetapkan bahwa 

rasio standar jumlah dokter umum 40 orang per 100.000 penduduk atau 1 dokter 

dibanding 2.500 pasien (Anonimc, 2007). Berdasar kriteria tersebut, secara 

kuantitas dokter umum di kota Surakarta 1: 2.061, meskipun rasionya sudah ideal 

tetapi belum dapat dipastikan bahwa distribusinya merata di tiap wilayah yang 

dalam hal ini adalah kecamatan karena berada di bawah tingkat kabupaten. 

Kejadian kesalahan penulisan resep kemungkinan dapat terjadi pada dokter yang 

banyak menangani pasien dibanding dokter yang jarang menangani pasien. 

Berdasar uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai tinjauan aspek klinis pada resep di tiga apotek di kota Surakarta. 



 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027 tahun 2004, aspek klinis pada 

resep mencakup alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah 

obat dan lain-lain) (Anonim, 2004). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah bagaimana 

gambaran peresepan ditinjau dari aspek klinis di tiga apotek di kota Surakarta 

periode Januari-Juni tahun 2008? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian resep bila ditinjau dari 

aspek klinis yang terjadi di tiga apotek di kota Surakarta periode Januari-Juni 

tahun 2008. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Apotek  

a.   Definisi Apotek 

      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 (Hartini dan Sulasmono, 2007). 

b.   Tugas dan Fungsi Apotek 

Menurut Hartini dan Sulasmono (2007), tugas dan fungsi apotek adalah : 

1) Tempat pengabdian  profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan 

sumpah jabatan; 



 

2) Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, 

pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat; 

3) Sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang 

diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. 

c.   Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 

      Peraturan umum tentang perapotekan yang terbaru dan berlaku saat ini adalah 

Kepmenkes No. 1027 tahun 2004, dengan ketentuan umum sebagai berikut : 

1) Apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan 

penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. 

2) Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah 

mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan 

berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker. 

3) Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik. 

4) Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang 

diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. 

5) Alat kesehatan adalah bahan, instrumen apparatus, mesin, implant yang tidak 

mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, 

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta 

memulihkan kesehatan dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki 

fungsi tubuh. 

6) Resep adalah adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dan dokter 

hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 



 

7) Perlengkapan apotek adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk 

melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek. 

8) Pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) adalah bentuk pelayanan dan 

tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien. 

9) Medication record adalah catatan pengobatan setiap pasien. 

10) Medication error adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian 

obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang sebetulnya dapat 

dicegah. 

11) Konseling adalah suatu proses komunikasi dua arah yang sistematik antara 

apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memcahkan masalah 

berkaitan dengan obat dan pengobatan. 

12) Pelayanan residensial (home care) adalah palayanan apoteker sebagai care 

giver dalam pelayanan kefarmasian di rumah-rumah khususnya untuk 

kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan terapi kronis lainnya 

(Anonim, 2004). 

2.  Resep   

a.  Pengertian Resep 

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

kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Resep harus ditulis dengan 

jelas dan lengkap. Apabila resep tidak dapat dibaca dengan jelas atau tidak 

lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep (Anief, 2000 ). 



 

b.  Kelengkapan Resep  

 Resep yang lengkap menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

280/MENKES/SK/V/1981 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengelolaan Apotek, 

Bab II, Pasal 2: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 

26/MENKES/PER/I/1981 resep harus memuat :  

a) nama, alamat dan nomor ijin praktek dokter, dokter gigi dan dokter hewan 

b) tanggal penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat 

c)  tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep 

d)  tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, sesuai dengan peraturan 

perundangan   yang berlaku 

e)  jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan  

f)  tanda seru atau paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang 

jumlahnya melebihi dosis maksimal (Anonim, 1981). 

c.  Skrining Resep 

 Menurut Kepmenkes No. 1027 tahun 2004, apoteker melakukan skrining resep 

yang meliputi : 

1) Persyaratan administrasi  

2) Kesesuaian farmasetik 

3) Pertimbangan klinis 

Persyaratan administrasi meliputi: nama, SIP, dan alamat dokter; tanggal 

penulisan resep; tanda tangan atau paraf dokter penulis resep; nama, alamat, umur, 

jenis kelamin, dan  berat badan pasien; nama obat, potensi, dosis, jumlah obat 



 

yang diminta; cara pemakaian yang jelas; dan informasi lainnya. Kesesuaian 

farmasetik meliputi bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, 

cara dan lama pemberian. Sedangkan pertimbangan klinis mencakup adanya 

alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain-

lain) (Anonim, 2004). 

3.  Dosis 

 Dosis atau takaran obat adalah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan 

atau diberikan kepada seorang penderita, baik untuk obat dalam maupun obat luar 

(Syamsuni, 2006). Menurut Farmakope Indonesia edisi III (1979) pengertian dosis 

kecuali dinyatakan lain adalah dosis maksimum dewasa untuk pemakaian lewat 

mulut, injeksi, sub kutis dan rektal. 

      Dosis obat yang harus diberikan kepada pasien untuk menghasilkan efek yang 

diharapkan tergantung banyak faktor, antara lain umur, berat badan, luas 

permukaan tubuh, jenis kelamin, kondisi penyakit, dan kondisi daya tahan tubuh 

pasien (Syamsuni, 2006). 

     Obat-obat tertentu memerlukan dosis permulaan (initial dose) atau dosis awal 

(loading dose) yang lebih tinggi dari dosis pemeliharaan (maintenance dose). 

Dengan memberikan dosis permulaan yang lebih tinggi dari dosis pemeliharaan, 

kadar obat dalam darah yang diharapkan dapat tercapai lebih awal (Zaman-

Joenoes, 2004). 

 Ketentuan Umum  Farmakope Indonesia edisi III tentang dosis: 

a. Dosis Maksimum (DM) 

Dosis ini berlaku untuk pemakaian satu kali dan satu hari. Penyerahan obat 

yang dosisnya melebihi dosis maksimum dapat dilakukan dengan cara 



 

membubuhkan tanda seru dan paraf dokter penulis resep; memberi garis bawah 

nama obat tersebut; dan menuliskan banyak obat dengan huruf secara lengkap. 

b. Dosis Lazim 

Dosis ini merupakan petunjuk yang tidak mengikat, tetapi digunakan sebagai 

pedoman umum. Misalnya, obat CTM (4mg/tablet) disebutkan dosis lazimnya 6-

16 mg/hari dan dosis maksimumnya 40 mg/hari; bila seseorang minum 3x sehari 2 

tablet, berarti dosis maksimumya belum dilampaui. Tapi ini dianggap tidak lazim 

karena dengan 3x sehari 1 tablet sudah tercapai efek terapi yang optimal 

(Syamsuni, 2006). 

a.  Macam-macam Dosis 

1) Dosis terapi, takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat 

menyembuhkan penderita. 

2) Dosis minimum, takaran obat terkecil yang diberikan yang masih dapat 

menyembuhkan dan tidak menimbulkan resistensi pada penderita.  

3) Dosis maksimum, takaran obat terbesar yang diberikan yang masih dapat 

menyembuhkan dan tidak menimbulkan keracunan pada penderita. 

4) Dosis toksik, takaran obat dalam keadaan biasa yang dapat menyebabkan 

keracunan pada penderita. 

5) Dosis letal, takaran obat dalam keadaan biasa yang dapat menyebabkan 

kematian pada penderita. Dosis letal terdiri dari L.D 50 dan L.D 100. L.D 50 

yaitu takaran yang menyebabkan kematian pada 50% hewan uji. Sedangkan 

L.D 100 adalah takaran yang menyebabkan kematian pada 100% hewan uji 

(Syamsuni, 2006). 



 

b.  Perhitungan Dosis 

Menurut Syamsuni (2006) pemilihan dan penetapan dosis memang tidak 

mudah karena harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu: 

1) Faktor penderita; meliputi umur, berat badan, jenis kelamin, luas permukaan 

tubuh, toleransi, habituasi, adiksi dan sensitivitas, serta kondisi penderita. 

2) Faktor obat meliputi; sifat fisika kimia obat, sifat farmakokinetik (ADME), 

dan jenis obat. 

3) Faktor penyakit; meliputi sifat dan jenis penyakit, serta kasus penyakit. 

4.  Interaksi obat 

 Secara singkat interaksi obat dapat dikatakan terjadi jika suatu obat mengubah 

efek obat lainnya. Kerja obat diubah dapat menjadi lebih atau kurang aktif 

(Harkness, 1989). 

 Menurut Joenoes (1998 ) interaksi obat dibagi dalam tiga kelompok : 

1) Interaksi farmasetik: interaksi yang terjadi pada saat pencampuran obat (in 

vitro). 

2) Interaksi farmakokinetik: ditinjau dari segi mekanisme kerjanya (in vivo). 

Suatu obat mengubah obat yang lain dalam satu atau lebih proses farmakologi. 

3) Interaksi farmakodinamik/ farmakologik : ditinjau dari efek farmakologinya 

(in vivo). Pada jenis ini, efek suatu obat akan menambah (sinergisme) efek 

obat lainnya, atau mengurangi (antagonisme) efek kedua obat tersebut  

(Harkness, 1989). 

Clinical significance adalah derajat di mana obat yang berinteraksi akan 

mengubah kondisi pasien. Clinical significance dikelompokkan berdasarkan 



 

keparahan dan dokumentasi interaksi yang terjadi. Terdapat 5 macam 

dokumentasi interaksi, yaitu establish (interaksi obat sangat mantap terjadi),  

probable (interaksi obat dapat terjadi), suspected (interaksi obat diduga terjadi),  

possible (interaksi obat belum pasti terjadi), unlikely (kemungkinan besar interaksi 

obat tidak terjadi). Derajat keparahan akibat interaksi diklasifikasikan menjadi 

minor (dapat diatasi dengan baik), moderat (efek sedang, dapat menyebabkan 

kerusakan organ), mayor (efek fatal, dapat menyebabkan kematian) (Tatro, 2001). 

Tabel 1. Level Signifikansi Interaksi (Tatro, 2001) 

Nilai Keparahan Dokumentasi 

1 Mayor Suspected,Probable, Established 

2 Moderat Suspected, Probable, Established 

3 Minor Suspected, Probable, Established 

4 Mayor atau Moderat Possible 

5 Minor 

Mayor, Moderat, Minor 

Possible 

Unlikely 

 

 

 


