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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

UU kesehatan No. 23 tahun 1992 menyatakan kesehatan adalah keadaan 

sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara sosial dan ekonomi (Notoatmojo, 2007).  Kesehatan harus 

diupayakan sebagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang 

dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Upaya pemeliharaan dan 

peningkatan kesehatan tersebut diwujudkan dalam suatu wadah pelayanan 

kesehatan yang disebut sarana kesehatan (Notoatmojo, 2007).  

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah 

sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Saat ini kenyataannya 

sebagian besar rumah sakit di Indonesia belum melakukan kegiatan pelayanan 

farmasi seperti yang diharapkan, mengingat beberapa kendala antara lain 

kemampuan tenaga farmasi, terbatasnya pengetahuan manajemen rumah sakit 

akan fungsi farmasi rumah sakit, kebijakan manajemen rumah sakit, terbatasnya 

pengetahuan pihak-pihak terkait tentang pelayanan farmasi rumah sakit (Anonimb, 

2004). 

Dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1027/MENKES/SK/IX/2004 dijelaskan bahwa apoteker harus memahami dan 

menyadari kemungkinan terjadi kesalahan pengobatan (medication errors) dalam 
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proses pelayanan, oleh karena itu apoteker dalam menjalankan praktek harus 

sesuai standar yang ada untuk menghindari hal tersebut (Anonima, 2004). 

Kejadian kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dapat disebabkan 

pada proses prescribing yang meliputi tulisan resep yang kurang jelas dan 

ketidaklengkapan penulisan resep, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

tentang kajian kesesuaian resep berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 pada resep pasien  rawat 

jalan di instalasi farmasi RSUD Sukoharjo.  

Pengkajian resep berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 meliputi persyaratan administrasi, 

persyaratan farmasi, dan persyaratan klinis. Dalam penelitian ini tidak semua 

komponen dalam pengkajian resep diteliti.  

Pada persyaratan administrasi komponen yang diteliti antara lain nama 

pasien, umur pasien, jenis kelamin pasien, berat badan pasien, nama dokter, paraf 

dokter, dan tanggal resep. Komponen tersebut merupakan unsur penting dari 

kelengkapan administrasi resep. Pada persyaratan farmasi komponen yang diteliti 

antara lain bentuk sediaan, kekuatan sediaan, dosis obat dan aturan penggunaan, 

sedangkan pada persyaratan klinis yang diutamakan untuk diteliti adalah interaksi 

obat, karena penelitian tentang interaksi obat di Indonesia masih sangat 

diperlukan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartayu dan Widayati, menunjukkan 

bahwa yang dapat memicu terjadinya medication errors adalah ketidaklengkapan 

resep yang banyak dijumpai adalah tidak tercantumnya berat badan (RS I : 
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65,71% ;  RS II : 100% ;  apotek : 98,53%) dan umur pasien (RS I : 49,84% ; RS 

II : 100% ; apotek : 14,05%) faktor lain yang berpotensial yaitu adanya resep 

racikan dengan >3 jenis obat (RS I : 23,81% ; RS II : 65,65%;  apotek : 3,43%) 

dan adanya aturan pakai yang tidak sesuai yaitu obat kausatif dikombinasikan 

dengan obat simptomatika misal dalam resep racikan (RS I: 73,97% ; RS II : 

74,88% ; apotek : 73,37% (Hartayu  dan Widayati, 2008).  

Dari hasil suatu penelitian tentang interaksi obat di SMF penyakit dalam 

Rumah Sakit Pendidikan Sardjito Yogyakarta menunjukkan bahwa ditemukan 125 

kejadian interaksi (46 interaksi obat-obat dan 77 interaksi obat makanan) dengan 

pola interaksi obat farmakokinetik 36%, farmakodinamik 16% dan unknown 48% 

(Rahmawati, et.al., 2003).  

Penelitian ini dilakukan di RSUD Sukoharjo karena di rumah sakit tersebut 

belum pernah dilakukan penelitian tentang kajian peresepan dan rumah sakit 

tersebut merupakan salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat sekitar, dan 

kemungkinan pelayanan kesehatannya belum optimal.  

Penelitian ini difokuskan pada resep pasien rawat jalan karena pada  pasien 

rawat jalan rentan terjadi kesalahan pengobatan yang disebabkan pada proses 

prescribing yang meliputi tulisan resep yang kurang jelas dan ketidaklengkapan 

penulisan resep, sehingga berakibat kesalahan dalam pemberian obat, yang 

nantinya dapat menjadikan pengobatan menjadi tidak efektif. Penelitian ini juga 

hanya difokuskan pada kajian peresepan pada persyaratan administrasi, 

persyaratan farmasi, dan persyaratan klinis utamanya interaksi obat.  

Dengan adanya penelitan ini diharapkan peneliti dapat mengetahui 

kesesuaian penulisan resep berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
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Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 pada resep pasien  rawat jalan di 

instalasi farmasi RSUD Sukoharjo pada bulan Agustus 2008. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan perumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimanakah kesesuaian penulisan resep pada komponen persyaratan 

administrasi dan farmasi resep pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi RSUD 

Sukoharjo pada bulan Agustus 2008 terhadap Keputusan Menteri Kesehatan 

RI Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004? 

2. Apakah terdapat interaksi obat pada resep pasien rawat jalan di Instalasi 

Farmasi RSUD Sukoharjo pada bulan Agustus 2008? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui kesesuaian penulisan resep pada komponen persyaratan 

administrasi dan farmasi resep pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi RSUD 

Sukoharjo pada bulan Agustus 2008 terhadap Keputusan Menteri Kesehatan 

RI Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004. 

2. Mengetahui ada tidaknya interaksi obat pada resep pasien rawat jalan di 

Instalasi Farmasi RSUD Sukoharjo pada bulan Agustus 2008. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Resep  

Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker 

untuk membuat dan atau menyerahkan obat kepada pasien.  
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Yang berhak menulis resep adalah:  

a. Dokter  

b. Dokter gigi, terbatas pada pengobatan gigi dan mulut 

c. Dokter hewan, terbatas pengobatan hewan 

(Aniefa, 2000) 

Resep harus ditulis secara jelas dan mudah dimengerti. Apoteker harus 

menghindari penulisan resep yang dapat menimbulkan ketidakjelasan, 

keraguan atau salah pengertian mengenai nama obat serta takaran yang harus 

diberikan (Anonim, 2000). 

Dalam resep harus memuat:  

a. Nama, alamat dan nomor ijin praktek dokter, dokter gigi dan dokter 

hewan. 

b. Tanggal penulisan resep (inscriptio). 

c. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep. Nama setiap obat atau 

komposisi obat (invacatio). 

d. Aturan pemakaian obat yang tertulis (signatura). 

e. 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. 

g. Tanda seru atau paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang 

jumlahnya melebihi dosis maksimal. 

(Aniefa, 2000) 
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Masing-masing bagian dalam resep mempunyai kegunaan penting. Oleh 

karenanya resep yang tidak lengkap akan mengganggu kelancaran penyediaan 

obat (Lestari dan Rahayu, 2001). 

Apabila apoteker menganggap bahwa dalam resep terdapat kekeliruan 

atas penulisan resep yang tidak tepat, apoteker harus memberitahukan kepada 

dokter penulis resep. Apabila karena pertimbangan tertentu dokter tetap pada 

pendiriannya, dokter wajib menyatakan tertulis atau membubuhkan tanda 

tangan yang lazim diatas resep (Anief, 2000). 

2. Pengkajian Resep  

Pengkajian resep adalah salah satu kegiatan dalam pelayanan 

kefarmasian yang dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan 

farmasi dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat 

jalan.  

1) Persyaratan administratif, meliputi : 

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

b) Nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter 

c) Tanggal resep 

d) Ruangan / unit asal resep 

2) Persyaratan farmasi  

a) Bentuk dan kekuatan sediaan 

b) Dosis dan jumlah obat 

c) Stabilitas dan ketersediaan  

d) Aturan, cara dan teknik pembuatan 



 7 

3) Persyaratan klinis  

a) Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat 

b) Duplikasi pengobatan  

c) Alergi, interaksi dan efek samping obat 

d) Kontra indikasi 

e) Efek aditif  

(Anonimb,  2004) 

 

3. Obat  

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No. 193 / Kab. B. VII / 71 memberikan definisi berikut untuk obat: obat 

adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk 

digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangkan, 

menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau 

kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk 

memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia (Joenes, 

2001). Obat sering disebut obat modern, ialah suatu bahan yang dimaksudkan 

untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, 

menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau 

kelainan badaniah dan rokhaniah pada manusia atau hewan, memperelok 

badan atau bagian badan manusia (Aniefb, 2000). 

Dalam menyerahkan obat kepada pasien diberi etiket yang diletakkan 

pada wadah/pengemas. Pada etiket harus tertera beberapa hal yaitu: 
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a. Nama dan alamat apotik 

b. Nama dan nomor SIK apotek pengelola apotek 

c. Nomor dan tanggal pembuatan  

d. Nama pasien  

e. Aturan pemakaian  

f. Tanda lain yang diperlukan misalnya kocok dahulu, tidak boleh diulang 

tanpa resep dokter. 

(Aniefb,  2000) 

4. Sistem distribusi obat pada pasien rawat jalan  

Distribusi obat merupakan fungsi utama pelayanan farmasi rumah sakit.  

a. Prinsip  

Pasien harus diberikan informasi mengenai obat karena pasien sendiri 

yang akan bertanggungjawab terhadap penggunaan obat tanpa ada 

pengawasan dari petugas kesehatan.  

Apoteker harus bertindak sebagai konsultan bagi pasien yang 

melakukan upaya swamedikasi dan bagi pasien yang mendapatkan obat 

yang mempunyai regimen terapetik yang rumit dan dapat mengelirukan, 

obat yang mempunyai indeks terapetik sempit, obat yang cara 

penggunaannya menggunakan alat-alat tertentu (Anonim, 2001). 

b. Sistem distribusi  

Sistem distribusi obat pada pasien rawat jalan menggunakan sistem 

resep perorangan.  

Prosedur pelayanan obat sesuai dengan skema peracikan, antara lain:  
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1. Penerimaan resep menggunakan kartu bernomor untuk mengenal pasien 

dan resep yang telah selesai dilayani.  

2. Petunjuk dan informasi lain yang berkaitan ditulis pada etiket. Label 

tambahan dicantumkan dalam wadah.  

3. Obat yang sesuai dimasukkan dalam wadah.  

4. Pemeriksanaan kebenaran obat dan jumlah obat.  

5. Penyerahan obat kepada pasien dengan memberikan informasi yang 

berhubungan dengan obat yang diberikan.  

(Anonim, 2001) 

Penyerahan obat ke pasien oleh penyedia obat (dalam hal ini apoteker 

atau asisten apoteker) berperan penting dalam upaya agar pasien mengerti 

dan menggunakan obat secara benar seperti yang dianjurkan (Anonim, 

2000). Pada saat menyerahkan obat ke pasien atau keluarganya, informasi 

yang lengkap mengenai cara penggunaan obat harus diberikan dan harus 

diyakini betul bahwa pasien tahu cara menggunakan obat secara benar 

sesuai yang dianjurkan (Anonim, 2000). 

5. Medication errors 

a. Definisi Medication errors 

Medication errors adalah suatu kesalahan dalam proses pengobatan 

yang masih berada dalam pengawasan dan tanggungjawab profesi 

kesehatan, pasien atau konsumen dan seharusnya dapat dicegah (Cohen, 

1999). Dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1027 / MENKES / SK / IX / 2004 disebutkan pengertian 
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medication errors adalah kejadian yang merugikan pasien akibat 

pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang 

sebetulnya dapat dicegah (Anonima, 2004 ).  

Berbeda dengan adverse drug reaction, medication errors terjadi 

sebagai akibat dari kesalahan manusia atau lemahnya sistem yang ada. 

Medication errors dapat terjadi dalam setiap langkah penyiapan obat mulai 

dari proses pemilihan obat, permintaan melalui resep, pembacaan resep, 

formulasi obat, penyerahan obat kepada pasien hingga penggunaannya 

oleh pasien atau petugas kesehatan (Dwiprahasto dan Kristin, 2008). 

b. Faktor penyebab Medication errors 

Faktor penyebab dari medication errors yang meliputi :  

1. Komunikasi yang buruk secara tertulis (dalam resep) maupun secara 

lisan (antara 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 pada pasien kurang 

5. Peran pasien dan keluarganya kurang 

(Cohen, 1999) 
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c. Pencegahan medication errors 

Menurut Cohen (1999) langkah-langkah pencegahan tersebut dapat 

ditinjau dari prospektif dokter dan farmasis, dapat dilakukan dalam proses 

prescribing dan dispensing, yang meliputi:  

1. Proses prescribing :  

a) Nama pasien dipastikan sudah ditulis atau belum. 

b) Data lengkap dan spesifik pasien. Dokter penulis resep harus 

mengetahui seluk beluk pasien ketika berobat. Riwayat pengobatan 

pasien antara lain : umur, berat badan, fungsi hati dan ginjal, gejala 

penyakit yang timbul, pengobatan umum yang pernah dilakukan 

(terapi herbal, suplemen, dan lain-lain), alergi sampai pada riwayat 

penyakit keturunan yang ada. 

c) Obat generik dan obat paten harus dicantumkan. Pada prinsipnya 

penggunaan obat yang mempunyai kandungan sama dihindari. 

d) Bentuk kemasan harus tepat. 

e) Aturan pakai yang jelas dicantumkan, meliputi rute penggunaan dan 

frekuensi penggunaan. 

f) Tujuan pengobatan harus diketahui dan dimiliki oleh farmasis, 

perawat dan pasien supaya pengobatan yang sedang dilakukan dapat 

berjalan dengan sesuai. 

2. Proses dispensing 

a) Mengamankan obat yang berpotensi dapat menimbulkan 

medication errors 
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b) Mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur yang detail 

dalam penyimpanan obat 

c) Mengurangi kekacauan, rancang sebuah lingkungan peracikan 

yang aman dan ciptakan alur kerja yang optimum 

d) Menggunakan tanda pengingat seperti label dan  komputerisasi 

dalam mencegah error seperti kemiripan nama, serta kemiripan 

pengucapan. 

e) Menjaga resep yang asli, label dan mengembalikan kotak-kotak 

obat setelah proses peracikan ke tempat yang semula. 

f) Dilakukan pengecekan akhir pada kotak-kotak obat setelah 

peracikan selesai. 

g) Dibandingkan isi dari kotak dengan informasi pada label resep 

h) Kode identifikasi obat dan label resep dimasukkan dalam 

komputer.  

i) Dilakukan pengecekan akhir pada label resep 

j) Disediakan tempat konsultasi untuk pasien 

                                                                                                             (Cohen, 1999) 

6. Rumah Sakit  

a. Definisi  

Rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan tempat 

menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap 

kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk 
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mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat (Siregar dan 

Amelia, 2003).  

b. Tugas Rumah Sakit 

Tugas rumah sakit adalah menyediakan keperluan untuk 

pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Menurut Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 983 / MENKES / SK / XI / 1992, 

tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya penyembuhan dan 

pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya 

peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan (Siregar dan 

Amelia, 2003). 

c. Fungsi Rumah Sakit 

Rumah sakit mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan pelayanan 

medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan dan asuhan 

keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 

pengembangan, serta administrasi umum dan keuangan (Siregar dan 

Amelia, 2003).  

  Secara tradisional, maksud dasar keberadaan rumah sakit adalah 

mengobati dan perawatan penderita sakit dan terluka. Sehubungan dengan 

fungsi dasar ini, rumah sakit melakukan pendidikan terutama bagi 

mahasiswa kedokteran, perawat, dan personel lainnya. Penelitian telah 

juga merupakan fungsi penting. Dalam zaman modern ini fungsi keempat 
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yaitu pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat juga 

telah menjadi fungsi rumah sakit. Jadi empat fungsi dasar rumah sakit 

adalah pelayanan penderita, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 

kesehatan masyarakat (Siregar dan Amelia, 2003).  

7. Instalasi Farmasi Rumah Sakit  

a. Definisi  

 Instalasi Farmasi Rumah Sakit didefinisikan sebagai suatu 

departemen atau unit atau bagian di suatu rumah sakit di bawah pimpinan 

seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang 

memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

kompeten secara professional, tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang 

bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian 

(Siregar dan Amelia, 2003).  

b.   Tugas dan Tanggungjawab  

Tugas utama instalasi farmasi rumah sakit adalah pengelolaan mulai 

dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyiapan, peracikan, 

pelayanan langsung kepada penderita sampai dengan pengendalian semua 

perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan dalam rumah sakit baik 

untuk penderita rawat tinggal, rawat jalan maupun untuk semua unit 

termasuk poliklinik rumah sakit. Kaitannya dengan pengelolaan tersebut 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit harus menyediakan terapi obat yang 
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optimal bagi semua penderita dan menjamin pelayanan bermutu tinggi dan 

paling bermanfaat dengan biaya minimal. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

merupakan satu-satunya unit di rumah sakit yang bertugas dan 

bertanggungjawab sepenuhnya pada pengelolaan semua aspek yang 

berkaitan dengan obat/perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan 

di rumah sakit (Siregar dan Amelia, 2003). 

Tanggungjawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah 

mengembangkan suatu pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi, 

dengan baik dan tepat, untuk memenuhi kebutuhan berbagai                

bagian/unit diagnosis dan terapi, unit pelayanan keperawatan, staf medik, 

dan rumah sakit keseluruhan untuk kepentingan pelayanan penderita yang 

lebih baik (Siregar dan Amelia, 2003). 

8. Interaksi Obat  

a. Definisi  

Interaksi obat adalah terjadinya perubahan efek suatu obat dengan 

adanya obat lain, makanan, minuman atau beberapa bahan kimia 

(Stockley, 1999). Dua atau lebih obat yang diberikan pada waktu yang 

bersamaan dapat memberikan efek tanpa saling mempengaruhi, atau bisa 

jadi saling berinteraksi. Interaksi tersebut dapat berupa patensiasi atau 

antagonisme satu obat oleh obat lainnya atau kadang efek yang lain 

(Anonim, 2000).  
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b. Interaksi obt dapat dibedakan menjadi  

1) Berdasarkan level kejadiannya  

Interaksi dapat terdiri dari established (sangat mantap terjadi), probable 

(interaksi obat bisa terjadi), suspected (interaksi obat diduga terjadi), 

possible (interaksi obat mungkin terjadi, belum pasti terjadi), unlikely 

(interaksi obat tidak terjadi).  

2) Berdasarkan onsetnya  

Interaksi dengan onset cepat (efek interaksi terlihat dalam 24 jam dan 

interaksi dengan onset lambat (efek interaksi terlihat setelah beberapa 

hari sampai 1 minggu)  

3) Berdasarkan keparahannya  

Mayor (dapat menyebabkan kematian), moderat (sedang), minor (tidak 

begitu masalah dapat diatasi dengan baik) (Tatro, 2001).  

c. Level Signifikan  

Interaksi obat berdasarkan signifikannya diklasifikasikan menjadi 5 

yaitu : 

1) Level signifikan 1 

Interaksi dengan signifikasi ini memiliki keparahan mayor dan 

terdokumentasi suspected, probable atau established.   

2) Level signifikan 2 

Interaksi dengan signifikasi kedua memiliki tingkat keparahan moderat 

dan terdokumentasi suspected, probable, atau established.  
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3) Level signifikan 3 

Interaksi ini memiliki tingkat keparahan minor dan terdokumentasi 

suspected, probable, atau established.  

4) Level signifikan 4 

Interaksi ini memiliki tingkat keparahan mayor/moderat, 

terdokumentasi possible.  

5) Level signifikan 5 

Interaksi dalam signifikan ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu tingkat 

keparahan minor, terdokumentasi possible serta keparahan any, 

terdokumentasi unlikely 

d. Penatalaksanaan interaksi obat  

Langkah pertama penatalaksanaan interaksi obat adalah waspada 

terhadap pasien yang memperoleh obat yang mungkin dapat berinteraksi 

dengan obat lain. Langkah selanjutnya memberitahu dokter dan 

mendiskusikan langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan efek 

samping obat yang mungkin terjadi. Langkah-langkah dalam 

penatalaksanaan interaksi obat adalah sebagai berikut:  

1) Hindari kombinasi obat yang dapat menimbulkan interaksi. 

2) Penyesuaian dosis  

Jika interaksi obat meningkatkan atau mengurangi efek obat, perlu 

dilakukan modifikasi, dosis salah satu atau kedua obat untuk 

mengimbangi peningkatan dan penurunan efek obat.  
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3) Memantau pasien  

Jika kombinasi obat yang saling berinteraksi diberikan, pemantauan 

terhadap pasien sangat diperlukan  

4) Melanjutkan pengobatan seperti sebelumnya 

Jika interaksi obat tidak bermakna klinis atau kombinasi obat yang 

berinteraksi, tersebut merupakan pengobatan yang optimal maka 

pengobatan pasien dapat diteruskan tanpa perubahan (Fradgley, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


