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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan obat adalah satu cara yang paling sering digunakan dalam 

praktik klinis sebagai pendekatan terapeutik yang digunakan oleh dokter, 

meskipun ada beberapa pilihan lain dalam pendekatan terapeutik misalnya, 

pembedahan, terapi kejiwaan, radiasi, terapi fisik, pendidikan kesehatan, 

konseling, dan tidak memberikan terapi apapun. Pada sebagian besar kasus, 

penggunaan obat memerlukan penulisan resep yang ditulis oleh dokter.  

Resep adalah perintah dokter untuk membuat atau memberikan suatu 

terapi spesifik, biasanya berbentuk obat, kepada seorang pasien (Katzung, 2013). 

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

yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada 

apoteker, dan pengelola apotek untuk menyiapkan dan atau membuat, meracik 

dan menyerahkan obat kepada pasien (Syamsuni, 2006). 

Penulisan resep artinya mengaplikasikan pengetahuan dokter dalam 

memberikan obat kepada pasien melalui kertas resep menurut kaidah dan 

peraturan yang berlaku. Peresepan obat yang ditulis harus memenuhi kriteria 

peresepan obat yang rasional atau penggunaan obat secara rasional (Abraham, 

2012). Penggunaan obat secara rasional yang diberikan oleh dokter dapat dilihat 

dari resep yang ditulis oleh dokter, sehingga dapat dikatakan penggunaan obat 

secara rasional sama dengan penulisan resep yang rasional.   

Penggunaan obat dikatakan rasional bila; (1) pasien menerima obat yang 

sesuai dengan kebutuhannya, (2) penggunaan obat dengan periode waktu yang 

adekuat, dan (3) harga obat yang diberikan terjangkau (WHO, 1985). Penggunaan 

obat yang rasional adalah penggunaan obat yang sesuai dengan kebutuhan klinis 
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pasien dalam jumlah dan untuk masa yang memadai, dan dengan biaya yang 

terendah (WHO, 2002). 

  Menurut Modul obat rasional yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan  

(2011) kriteria penggunaan obat yang rasional antara lain: (1) tepat diagnosis (2) 

tepat indikasi penyakit, (3) tepat memilih obat, (4) tepat dosis, (5) tepat penilaian 

kondisi pasien, (6) waspada terhadap efek samping, (7) efektif, aman, mutu 

terjamin, harga terjangkau, tersedia setiap saat, (8) tepat tindak lanjut, (9) tepat 

dispensing (penyerahan obat) (KEMENKES, 2011).  

Penulisan resep adalah memberikan obat yang akan dikonsumsi oleh 

pasien sehingga dapat mengobati penyakit yang diderita pasien dan tercapainya 

tujuan terapi. Penulisan resep ini harus secara rasional, yaitu harus sesuai dengan 

diagnosis, indaksi penyakit, tepat dosis dan sesuai dengan kondisi pasien.  

Manfaat penulisan secara rasional selain sebagai tercapainya tujuan terapi 

antara lain, mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat pada pasien, 

tidak merugikan pasien, mengurangi biaya perawatan pasien, menghindari 

terjadinya interaksi antar obat dalam satu resep maupun dengan obat yang sedang 

dikonsumsi pasien. Tujuan dari penulisan resep secara rasional ini salah satunya 

adalah tercapainya tujuan terapi dan dapat meningkatkan pelayanan kesahatan.  

Algoritma dalam peresepan yang rasional ini tidak selalu berjalan dengan 

baik sehingga dapat memicu terjadinya resep yang tidak rasional (irasional). 

Dalam praktiknya tidak semua dokter menulis resep secara rasional. Penulisan 

resep yang tidak rasional dapat disebabkan oleh diagnosis yang tidak tepat, atau 

dosis yang berlebih ataupun kurang dan semua resep yang tidak memenuhi 

kriteria dalam penggunaan obat yang rasional yang telah ditetapkan oleh 

Kementrian Kesehatan tahun 2011 dalam Modul obat rasional. 

Pemakaian obat yang tidak rasional merupakan salah satu masalah pada 

pusat pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal tersebut dapat menyebabkan usaha 

untuk meminimalkan budget menjadi tidak efisiensi dan tidak efektif 

(Arustyono,1999). Pada tahun 1993, peresepan di Indonesia masih dikategorikan 

tidak rasional. Masalah yang terjadi adalah tingginya tingkat polifarmasi (3-5 obat 
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per pasien), penggunaan antibiotik yang berlebihan (43%), serta injeksi yang tidak 

tepat dan berlebihan (10-80%) (Hogerzeil et al., 1993). 

Peresepan tidak rasional dapat dilihat dalam bentuk pemberian dosis yang 

berlebihan, penggunaan banyak jenis obat yang sebenarnya tidak diperlukan 

(polifarmasi), menggunakan obat yang lebih toksik padahal ada yang lebih aman d 

an memberikan beberapa obat yang saling berinteraksi (Sadikin, 2011).  

Dampak dari resep yang tidak rasional salah satunya adalah medication 

error. Medication error adalah suatu kesalahan dalam proses pengobatan yang 

masih berada dalam pengawasan dan tanggung jawab profesi kesehatan, pasien 

atau konsumen, dan yang seharusnya dapat dicegah (Cohen et al.,  1991).  

Penulisan resep yang tidak rasional selain menyebabkan medication error 

juga menyebabkan bertambahnya beban pasien, menambah biaya, kemungkinan 

timbulnya efek samping obat yang semakin tinggi atau akibat dari interaksi obat 

yang dapat menghambat mutu pelayanan (Ashadi, 1997). Selain itu peresepan 

yang tidak rasional  juga dapat menyebabkan reaksi obat yang tidak dikehendaki 

(ROTD).  

Hasil meta-analisis yang dilakukan di Amerika Serikat pada pasien rawat 

inap didapatkan hasil angka kejadian ROTD yang serius sebanyak 6,7% dan 

ROTD yang fatal sebanyak 0,32%. Sementara penelitian yang dilakukan di rumah 

sakit di Perancis menunjukkan bahwa masalah terkait obat yang sering muncul 

antara lain, pemberian obat yang kontraindikasi dengan kondisi pasien (21,3%), 

cara pemberian yang tidak tepat (20,6%), pemberian dosis yang sub terapeutik 

(19,2%), dan interaksi obat (12,6%) (Lazarou, 2009). Data dari penelitian yang 

dilakukan di satu rumah sakit di Indonesia menunjukkan 78,2% pasien geriatri 

selama menjalani rawat inap mengalami masalah terkait obat (Arsyanti, 2005). 

Selain dampak pada pasien itu sendiri, penulisan resep yang tidak rasional 

juga menyebabkan dampak negatif pada unit atau instansi pelayanan kesehatan 

dan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan pemilihan dan penggunaan obat 

secara rasional, sehingga pendekatan terapeutik terhadap pasien dapat tercapai, 

sesuai dengan diagnosis dan indikasi sehingga mencegah medication error, reaksi 

obat yang tidak dikehendaki (ROTD) dan segala hal yang dapat merugikan pasien.  
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Dalam Islam hal ini berkaitan dengan kaidah:  

  ” 

“Jangan membuat mudharat pada diri sendiri dan pada orang lain.”  

(HR Ibnu Mājah dan Ahmad). 

 

Kaidah di atas menjelaskan bahwa membuat kerugian pada diri sendiri dan 

pada orang lain harus dihindari. Karena setiap kegiatan dan pekerjaan yang 

dilakukan seorang dokter menjadi tempat dalam beribadah kepada Allah SWT dan 

mengaplikasikan sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan.  

Dokter bertugas membantu menyembuhkan pasien dengan keterampilan 

dan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam menyembuhkan pasien dokter hanya 

sebagai perantara, karena Allah yang mempunyai kuasa dalam penyembuhan 

pasien sesuai dengan hadits Rasulullah SAW: 

 
“Demi Allah, engkau hanyalah perantara, thabib (dokter) yang 

sebenarnya adalah Dzat Yang telah menciptakannya (sakit).”  (HR. Abu Dawud 

No. 3674 dan Ahmad No: 16843) 

 

Pekerjaan seorang dokter sebagai perantara dalam penyembuhan pasien, 

menjadikan dokter harus bersikap amanah, jujur dan tidak berlebihan dalam 

praktiknya. Aplikasi sikap jujur dan amanah ini misalnya dalam penulisan resep. 

Resep yang di tulis harus memenuhi kriteria resep rasional. Dalam penulisan resep 

yang berisi obat yang akan dikonsumsi pasien, pasien secara penuh percaya 

kepada keputusan dokter, sehingga kepercayaan itu menjadi modal dalam praktik 

pelayanan antara dokter dengan pasien.  

Dokter yang menuliskan resep tidak rasional dapat menyebabkan kerugian 

pada pasien, hal ini sama dengan mendzalimi pasien, sikap dokter yang  

berlebihan, tidak jujur dan tidak amanah, hal ini bukan cerminan sebagai seorang 

dokter muslim dan sangat bertetantang dengan tujuan dokter sebagai penolong 

pasein. Dalam memilih obat dokter harus memilih obat yang paling baik dalam 
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hal keamanan, efektivitasnya, dosis yang tepat, optimal dan mudah dijangkau oleh 

pasien. 

Prevalensi rasionalitas peresepan obat yang terdata sangatlah sedikit 

sehingga penelitian ini dilakukan. Data yang didapatkan bertujuan mengevaluasi 

dalam meresepkan obat secara rasional dan sebagai salah satu upaya dalam 

meningkatkan mutu pelayan kesehatan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Peresepan yang rasional merupakan salah satu hal yang sangat penting karena 

peresepan rasional berkaitan dengan obat yang dikonsumsi pasien dan 

menentukan keberhasilan terapi. Adapun peresepan yang tidak rasional dapat 

menyebabkan dampak negatif terhadap pasien. Sehingga pertanyaan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimanakah tingkat rasionalitas peresepan obat di apotek Rumah Sakit 

X selama bulan Maret tahun 2016?  

2. Bagaimanakah bentuk peresepan yang tidak rasional di apotek Rumah 

Sakit X selama bulan Maret tahun 2016? 

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap dampak yang diakibatkan oleh 

resep yang tidak rasional? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Diketahuinya peresepan obat rasional di apotek Rumah Sakit X selama 

bulan Maret tahun 2016 

2. Diketahuinya bentuk peresepan yang tidak rasional di apotek Rumah Sakit 

X selama bulan Maret tahun 2016 

3. Mengetahui pandangan Islam dalam hal peresepan yang tidak rasional  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti  

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan belajar, menjadi pengetahuan 

tentang peresepan secara rasional serta pengalaman dalam proses 

penelitian   
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1.4.2 Untuk Instansi Terkait  

Menjadi bahan pustaka dan literature bagi Fakultas Kedokteran 

Universitas Yarsi  

1.4.3 Untuk Rumah Sakit  

Menjadi bahan evaluasi bagi dokter dalam menuliskan resep obat kepada 

pasien.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan pustaka 

2.1.1 Resep 

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 

tentang standar pelayanan farmasi di apotek dan No. 72 Tahun 2016 tentang 

standar pelayanan farmasi di rumah sakit, resep adalah permintaan tertulis dari 

dokter atau dokter gigi, kepada apoteker baik dalam bentuk paper maupun 

elektronic untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.  

Resep dalam arti sempit adalah suatu permintaan tertulis dari dokter, 

dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuatkan obat 

dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkan kepada penderita (Joenes, 

2004). Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, 

dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundanng-undangan 

yang berlaku kepada apoteker, pengola apotek untuk menyiapkan dan atau 

membuat, meracik serta menyerahkan obat kepada pasien (Syamsuni, 2006). 

2.1.2 Ketentuan Tentang Menulis Resep 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tahun 2016 bahwa resep 

harus sesuai dengan persyaratan  administrasi,  persyaratan farmasetik, dan 

persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.  

Persyaratan administrasi meliputi:  

a. nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien;  

b. nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter;  

c. tanggal Resep; dan  

d. ruangan/unit asal  

Persyaratan farmasetik meliputi:  
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a. nama Obat, bentuk dan kekuatan sediaan;  

b. dosis dan Jumlah Obat;  

c. stabilitas; dan  

d. aturan dan cara penggunaan.  

Persyaratan klinis meliputi:  

a. ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan Obat;  

b. duplikasi pengobatan;  

c. alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD);  

d. kontraindikasi; dan  

e. interaksi Obat.  

Menurut Joenes (2004) ketentuan dalam penulisan resep antara lain: 

1. Secara hukum dokter yang menandatangani suatu resep bertanggung jawab 

sepenuhnya tentang resep yang ditulisnya untuk penderita 

2. Resep ditulis demikian rupa sehingga dapat dibaca, sekurang-kurangnya oleh 

petugas di apotek 

3. Resep ditulis dengan tinta atau lainnya, sehingga tidak mudah terhapus 

4. Tanggal suatu resep ditulis dengan jelas. Tanggal resep ditebus oleh penderita 

di apotek tidak mutlak sama dengan tanggal resep yang ditulis oleh dokter; 

obat bisa saja baru diambil oleh penderita satu atau beberapa hari setelah resep 

diterimanya dari dokter (oleh karena sebab/alasan tertentu) 

5. Bila penderita seorang anak, maka harus dicatumkan umurnya. Ini penting 

bagi apoteker untuk mengkalkulasi apakah dosis obat yang ditulis pada resep 

sudah cocok dengan umur si anak. Ada nama penderita saja tanpa umur, resep 

tersebut dianggap untuk orang dewasa. Pencatuman umur ini berlaku jika 

penderita berumur 12 tahun ke bawah. 

6. Dibawah nama penderita hendaknya di catumkan alamatnya, ini penting 

dalam keadaan darurat (misalnya obat salah) penederita langsung dapat 

dihubungi. Alamat penderita juga mengurangi kesalahan atau tertukar 

memeberikan obat bila pada suatu waktu ada dua orang yang menunggu 

resepnya dengan nama yang kebetulan sama 
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7. Untuk jumlah obat yang diberikan dalam resep dihindari memakai angka 

desimal, untuk menghindari kemungkinan kesalahan.  

8. Dosis tiap obat yang diberikan seharusnya diperhitungkan dengan tepat serta 

diperhitungkan juga semua faktor individual penderita, terutama umur dan 

berat badan. Dosis yang terlalu rendah (sub terapeutik) akan tidak efektif; 

sebaliknya dosis yang terlalu tinggi (overdosis) akan menyebabkan keracunan. 

9. Untuk obat yang dinyatakan dengan satuan Unit, jangan disingkat menjadi U 

10. Untuk obat atau jumlah obat berupa cairan, dinyatakan dengan satuan ml, 

hindarkan menulis cc atau cm
3
 

11. Preparat cairan berupa obat minum untuk anak, diberikan sebanyak 50 ml, 60 

ml, 100 ml, atau 150 ml.  

12. Preparat cairan untuk obat minum orang dewasa, diberikan sebanyak 150 ml, 

200 ml, 300 ml.  

13. Preparat cairan untuk obat luar seperti obat kumur atau kompres, diberikan 

sebanyak 200 ml, 300 ml 

14. Untuk obat tetes (obat tetes mata/hidung/ telinga) diberikan sebanyak 10 ml  

2.1.3 Penulisan Resep Yang Rasional  

Penggunaan obat dikatakan rasional bila menurut WHO tahun 1985 bila 

pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhannya, untuk periode waktu 

yang adekuat dan dengan harga yang paling murah untuk pasien dan masyarakat. 

Menurut Kementrian Kesehatan (2011) yang tertera dalam Modul Penggunaan 

Obat Rasional, secara praktis penggunaan obat dikatakan rasional jika memenuhi 

kriteria: 

a. Tepat Diagnosis 

Penggunaan obat disebut rasional jika diberikan untuk diagnosis yang 

tepat. Jika diagnosis tidak ditegakkan dengan benar, maka pemilihan obat 

akan terpaksa mengacu pada diagnosis yang keliru tersebut. Akibatnya 

obat yang diberikan juga tidak akan sesuai dengan indikasi yang 

seharusnya. 

b. Tepat Indikasi Penyakit 
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Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik. Antibiotik, misalnya 

diindikasikan untuk infeksi bakteri. Dengan demikian, pemberian obat ini 

hanya dianjurkan untuk pasien yang memberi gejala adanya infeksi 

bakteri. 

c. Tepat Pemilihan Obat 

Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis 

ditegakkan dengan benar. Dengan demikian, obat yang dipilih harus yang 

memiliki efek terapi sesuai dengan spektrum penyakit. 

d. Tepat Dosis 

Dosis, cara dan lama pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efek 

terapi obat. Pemberian dosis yang berlebihan, khususnya untuk obat yang 

dengan rentang terapi yang sempit, akan sangat beresiko timbulnya efek 

samping. Sebaliknya dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin 

tercapainya kadar terapi yang diharapkan. 

e. Tepat Cara Pemberian 

Obat yang diberikan dijelaskan cara pemberiannya. Obat Antasida 

seharusnya dikunyah dulu baru ditelan. Demikian pula antibiotik tidak 

boleh dicampur dengan susu, karena akan membentuk ikatan, sehingga 

menjadi tidak dapat diabsorpsi dan menurunkan efektivtasnya. 

f. Tepat Interval Waktu Pemberian 

Cara pemberian obat hendaknya dibuat sesederhana mungkin dan praktis, 

agar mudah ditaati oleh pasien. Makin sering frekuensi pemberian obat per 

hari (misalnya 4 kali sehari), semakin rendah tingkat ketaatan minum obat.  

g. Tepat lama pemberian 

Lama pemberian obat harus tepat sesuai penyakitnya masing-masing. 

Untuk Tuberkulosis dan Kusta, lama pemberian paling singkat adalah 6 

bulan. Lama pemberian kloramfenikol pada demam tifoid adalah 10-14 

hari. Pemberian obat yang terlalu singkat atau terlalu lama dari yang 

seharusnya akan berpengaruh terhadap hasil pengobatan. 

h. Waspada terhadap efek samping 

Pemberian obat potensial menimbulkan efek samping, yaitu efek tidak 
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diinginkan yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi, karena 

itu muka merah setelah pemberian atropin bukan alergi, tetapi efek 

samping sehubungan vasodilatasi pembuluh darah di wajah. Pemberian 

tetrasiklin tidak boleh dilakukan pada anak kurang dari 12 tahun, karena 

menimbulkan kelainan pada gigi dan tulang yang sedang tumbuh. 

i. Tepat penilaian kondisi pasien 

Respon individu terhadap efek obat sangat beragam. Hal ini lebih jelas 

terlihat pada beberapa jenis obat seperti teofilin dan aminoglikosida. Pada 

penderita dengan kelainan ginjal, Obat yang diberikan harus efektif dan 

aman dengan mutu terjamin, serta tersedia setiap saat dengan harga yang 

terjangkau Untuk efektif dan aman serta terjangkau, digunakan obat-obat 

dalam daftar obat esensial. Pemilihan obat dalam daftar obat esensial 

didahulukan dengan mempertimbangkan efektivitas, keamanan dan 

harganya oleh para pakar di bidang pengobatan dan klinis. Untuk jaminan 

mutu, obat perlu diproduksi oleh produsen yang menerapkan CPOB (Cara 

Pembuatan Obat yang Baik) dan dibeli melalui jalur resmi. Semua 

produsen obat di Indonesia harus dan telah menerapkan CPOB. 

2.1.4 Peresepan yang Tidak Rasional  

Menurut modul obat rasional yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan 

tahun 2011, penggunaan obat yang tidak rasional terjadi apabila dalam 

pemberian resep kepada pasien tidak sesuai dengan indikasi yang jelas, 

penentuan dosis, cara dam lama pemeberian yang keliru, serta peresepan obat 

yang mahal padahal masih ada obat yang lebih murah dengan efektivitas yang 

sama.   

Penggunaan obat tidak rasional jika kemungkinan dampak negatif yang 

diterima oleh pasien lebih besar dibanding manfaatnya. Dampak negatif disini 

berupa: (1) dampak klinis (misalnya terjadinya efek samping dan resistensi 

kuman pada pemberian antibotik), (2) dampak ekonomi (biaya tidak 

terjangkau, pada peresepan mahal misalnya). 

Dampak dari resep yang tidak rasional salah satunya adalah medication 

error. Medication error adalah suatu kesalahan dalam proses pengobatan yang 
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masih berada dalam pengawasan dan tanggung jawab profesi kesehatan, 

pasien atau konsumen, dan yang seharusnya dapat dicegah (Cohen et al., 

1991).  

Penulisan resep yang tidak rasional selain menyebabkan medication 

error juga menyebabkan bertambahnya beban pasien, menambah biaya, 

kemungkinan timbulnya efek samping obat yang semakin tinggi atau akibat 

dari interaksi obat yang dapat menghambat mutu pelayanan (Ashadi, 1997). 

Selain itu peresepan yang tidak rasional  juga dapat menyebabkan reaksi obat 

yang tidak dikehendaki (ROTD).  

Medication error adalah suatu kesalahan dalam proses pengobatan yang 

masih berada dalam pengawasan dan tanggung jawab profesi kesehatan, yang 

terjadi pada pasien atau konsumen yang seharusnya dapat dicegah (Cohen, 

1999). Kejadian medication error dibagi dalam 4 fase, yaitu fase prescribing, 

fase transcribing, fase dispensing dan fase administration oleh pasien. 

Medication error yang terjadi pada fase apapun tentu merugikan pasien dan 

dapat menyebabkan kegagalan terapi, bahkan dapat timbul efek obat yang 

tidak diharapkan (Rahmawati, et al., 2002).  

Menurut Modul Penggunaan Obat Rasional yang di keluarkan Kementrian 

Kesehatan tahun 2011 resep obat yang tidak rasional dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

a. Peresepan berlebih (overprescribing) 

Yaitu jika memberikan obat yang sebenarnya tidak diperlukan untuk 

penyakit yang bersangkutan. 

Contoh:  

o Pemberian antibiotik pada ISPA non pneumonia (umumnya 

disebabkan oleh virus) 

o Pemberian obat dengan dosis yang lebih besar daripada yang 

dianjurkan. 

o Jumlah obat yang diberikan lebih dari yang diperlukan untuk 

pengobatan penyakit tersebut. 
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Pemberian obat berlebihan memberi resiko lebih besar untuk timbulnya 

efek yang tidak diinginkan seperti interaksi, efek samping, intoksikasi. 

b. Peresepan kurang (underprescribing) 

 Yaitu jika pemberian obat kurang dari yang seharusnya diperlukan, baik 

dalam hal dosis, jumlah maupun lama pemberian. Tidak diresepkannya 

obat yang diperlukan untuk penyakit yang diderita juga termasuk dalam 

kategori ini. Contoh : Pemberian antibiotik selama 3 hari untuk ISPA 

pneumonia. 

c. Peresepan majemuk (multiple prescribing) 

Yaitu jika memberikan beberapa obat untuk satu indikasi penyakit yang 

sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu obat 

untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis obat. 

Contoh: Pemberian puyer pada anak pada anak dengan batuk pilek berisi: 

o Amoksisilin, 

o Parasetamol, 

o Gliseril guaiakolat, 

o Deksametason, 

o CTM, dan 

o Luminal. 

d. Peresepan salah (incorrect prescribing) 

Mencakup pemberian obat untuk indikasi yang keliru, untuk kondisi yang 

sebenarnya merupakan kontraindikasi pemberian obat, memberikan 

kemungkinan resiko efek samping yang lebih besar, pemberian informasi 

yang keliru mengenai obat yang diberikan kepada pasien, dan sebagainya. 

Contoh lain ketidakrasionalan penggunaan obat dalam praktek sehari hari: 

o Pemberian obat untuk penderita yang tidak memerlukan terapi 

obat. Contoh: Pemberian roboransia untuk perangsang nafsu 

makan pada anak padahal intervensi gizi jauh lebih bermanfaat. 

o Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan indikasi penyakit. 

Contoh: Pemberian injeksi vitamin B12 untuk keluhan pegal linu. 

o Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan aturan. 
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Menurut  Sadikin (2011), peresepan tidak rasional antara lain:  

a. peresepan berlebihan (over prescribing),  

1) Meresepkan obat yang tidak diperlukan 

2) Dosis yang terlalu berlebihan 

3) Jangka waktu pemakaian terlalu lama 

4) Jumlah obat yang diberikan melebihi jumlah yang diperlukan 

b. Peresepan yang boros (extravagant),  

1) Meresepkan obat yang mahal padahal masih tersedia alternatif obat 

yang lebih murah dengan kemanfaatan dan keamanan yang sama. 

2) Terlalu berorientasi pada pengobatan gejala penyakit sebagai dana 

yang dikeluarkan sama dengan pengobatan penyakit yang berat 

3) Pemakaian obat paten yang lebih mahal padahal masih tersedia 

obat lain yang lebih murah dengan kemanfaatan dan keamanan 

yang sama 

c. Peresepan yang kurang (under prescribing),  

1) Obat yang dibutuhkan tidak diresepkan 

2) Dosis kurang 

3) Jangka waktu pengobatan kurang 

d. Peresepan majemuk (multiple prescribing)  

1) Meresepkan satu atau dua jenis obat yang mempunyai efek yang 

sama 

2) Pemberian banyak obat yang berkaitan dengan penyakit primernya. 

e. Peresepan yang salah (incorrect prescribing) 

1) Peresepan obat untuk diagnosis yang salah 

2) Diagnosis tepat, pemilihan obat keliru 

3) Penulisan yang salah 

4) Tidak mempertimbangkan kondisi pasien, lingkungan dan faktor 

yang lain 

e. Polifarmasi  

Polifarmasi adalah penggunaan beberapa obat di waktu yang sama 

atau penggunaan obat secara berlebihan (WHO, 2004). Polifarmasi 
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merupakan penggunaan obat dalam jumlah yang banyak dan tidak sesuai 

dengan kondisi kesehatan pasien (Rambadhe, 2012). Yang dimaksud 

dengan polifarmasi ialah penggunaan beberapa obat secara bersaman, yang 

dapat diartikan sebagai jumlah obat yang digunakan terlalu banyak atau 

tidak bermanfaat ataupun frekuensi pemberian yang lebih sering 

dibandingkan dengan yang lazim (Pillians, 2006). 

Polifarmasi didefinisikan sebagai penggunaan bersamaan 5 macam 

atau lebih obat-obatan oleh pasien yang sama. Namun, polifarmasi tidak 

hanya berkaitan dengan jumlah obat yang dikonsumsi. Secara klinis, 

kriteria untuk mengidentifikasi polifarmasi meliputi (Terrie, 2004): 

1. Menggunakan obat-obatan tanpa indikasi yang jelas 

2. Menggunakan terapi yang sama untuk penyakit yang sama 

3. Penggunaan bersamaan obat-obatan yang berinteraksi 

4. Penggunaan obat dengan dosis yang tidak tepat 

5. Penggunaan obat-obatan lain untuk mengatasi efek samping obat. 

Polifarmasi meningkatkan risiko interaksi antara obat dengan obat atau 

obat dengan penyakit. Populasi lanjut usia memiliki risiko terbesar karena 

adanya perubahan fisiologis yang terjadi dengan proses penuaan. 

Perubahan fisiologis ini, terutama menurunnya fungsi ginjal dan hepar, 

dapat menyebabkan perubahan proses farmakodinamik dan 

farmakokinetik obat tersebut (Terrie, 2004). 

Menurut MeRec Bulletin yang diterbitkan oleh National 

Prescrebing Centre pada tahun 2000, tidak ada jumlah pasti obat yang 

dikonsumsi pasien untuk medifinisikan polifarmasi, mayaoritas 

menggunakan 3 sampai 5 obat per pasien.  Sedangkan menurut Bjerrum et 

al., (1999); Jorgensen et al., (2001); Hovstavidus et al.,  (2010) batasan 

polifarmasi apabila pasien menerima 5 atau lebih obat dalam 

pengobatannya.  
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Penelitian ini hanya menilai resep tidak menilai rekam medis 

sehingga tepat obat, tepat diagnosis dan tepat indikasi penyakit tidak 

masuk dalam indikator resep rasional dalam penelitian ini.  

2.2 Kerangka Teori  

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori Penggunaan obat rasional 

(Kementrian Kesehatan, 2011) 

2.3 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Resep Rasional 
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2.4 Definisi Operasional  

1. Resep adalah kertas tertulis, ditulis oleh dokter, yang masuk ke dalam 

apotek yang didalamnya mengandung administatif (nama, umur, berat 

badan (khusus pasien anak), nama dokter, SIP dokter, paraf dokter tanggal 

resep), farmasetik (nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan,  dosis, jumlah 

obat, aturan dan cara penggunaan.  

2. Resep lengkap adalah resep yang didalamnya terdapat administatif (nama, 

umur, berat badan (khusus pasien anak), nama dokter, SIP dokter, paraf 

dokter tanggal resep) dan farmasetik (nama obat, bentuk dan kekuatan 

sediaan,  dosis, jumlah obat, aturan dan cara penggunaan.  

3. Resep tidak lengkap adalah resep yang kurang 1 atau lebih dari komponen 

resep lengkap. 

4. Resep yang rasional adalah resep yang sesuai dengan kriteria. Kriteria 

yang dimaksud anatara lain: 

1. Dosis yang diberikan tepat, artinya dosis obat yang akan 

dikonsumsi pasien sesuai yang dibutuhkan dan pada anak anak 

sesuai dengan umur atau berat badan pasien.  

2. Rute pemberian obat sesuai, yaitu bentuk sediaan yang tertulis 

diresep, rute pemberiaanya sesuai dengan umur pasien. Misalnya 

penggunaan obat puyer hanya untuk anak-anak atau penggunaan 

obat dengan rute sublingual tidak digunakan secara oral.  

3. Jumlah atau lama pemberian obat, artinya obat yang diresepkan 

dokter untuk pasein sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya 

peresepan analgetik atau antipiretik hanya digunakan apabila 

pasien demam. 

4. Interval pemberian yaitu jarak antara meminum obat dengan obat 

yang sama. 

5. Frekuensi pemberian, artinya berapa kali pasien meminum obat 

dalam sehari. 
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5. Resep tidak rasional adalah resep yang tidak sesuai dengan resep rasional 

yang dijelaskan diatas. Kurang satu atau lebih dari indikator resep rasional. 

6. Resep tidak lengkap termasuk dalam resep yang tidak rasional 

7. Resep obat yang tidak rasional dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Polifarmasi adalah dimana pasien menerima lebih dari 4-5 obat per 

pasien yang diresepkan dalam waktu bersamaan 

b. Peresepan berlebih (overprescribing) apabila dosis dan jumlah obat 

yang diberikan berlebihan dari yang dibutuhkan pasien.  

c. Peresepan kurang (underprescribing) apabila  dosis dan jumlah obat 

yang diberikan kurang dari yang seharusnya 

d. Peresepan majemuk (multiple prescribing) yaitu jika memberikan 

beberapa obat untuk satu indikasi penyakit yang sama. 

e. Peresepan boros (extravagant prescribing) Meresepkan obat yang 

mahal padahal masih tersedia alternatif obat yang lebih murah dengan 

kemanfaatan dan keamanan yang sama. 

 

 


