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BAB I 

STANDAR PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT 
 

Drs. Rusli. Sp., FTS. Apt 

 
PENDAHULUAN  

 

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang 

menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah 

Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada 

pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang 

terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. 

Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, mengharuskan adanya 

perubahan pelayanan dari paradigma lama (orientasi obat/produk) ke paradigma baru 

(orientasi pasien) dengan filosofi Pharmaceutical Care (asuhan kefarmasian). Praktek 

pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang 

berhubungan dengan kesehatan. 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. Akibat 

kondisi ini maka pelayanan farmasi rumah sakit masih bersifat konvensional yang hanya 

berorientasi pada produk yaitu sebatas penyediaan dan pendistribusian.  

Mengingat Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam 

Standar Pelayanan Rumah Sakit masih bersifat umum, maka untuk membantu pihak rumah 

sakit dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Rumah Sakit tersebut perlu dibuat 

Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit sehubungan dengan berbagai kendala 

sebagaimana disebut di atas, maka sudah saatnya pula farmasi rumah sakit 

menginventarisasi semua kegiatan farmasi yang harus dijalankan dan berusaha 

mengimplementasikan secara prioritas dan simultan sesuai kondisi rumah sakit. 

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, 

penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu 

dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Pelayanan 

Kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan 

menyelesaikan masalah terkait Obat. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan 

mutu Pelayanan Kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang 
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berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada 

pasien (patient oriented) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian (pharmaceutical care). 

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan 

kefarmasian di rumah sakit menjelaskan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu 

pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan 

farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup 

pasien. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan kefarmasian  harus 

menjadi suatu standar sehingga menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. 

Kompetensi khusus dari BAB ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan standar 

pelayanan farmasi di rumah sakit. BAB ini dibagi menjadi 3 Topik yaitu:  

Topik 1 :  Pengertian dan ruang lingkup standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.  

Topik 2 :  Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS). 
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Topik 1 

Pengertian dan Ruang Lingkup Standar  

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 

 
A.   PENGERTIAN  

 

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (PMK 

No.58 2014/Keputusan Menteri Kesehatan sebelumnya adalah No.1197 Tahun 2004). 

Praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang 

berhubungan dengan kesehatan. 

Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk:  

1.  meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian;  

2.  menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan  

3.  melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam 

rangka keselamatan pasien (patient safety).  

 

Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan 

terjangkau. Untuk menjamin mutu Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, harus dilakukan 

Pengendalian Mutu Pelayananan Kefarmasian yang meliputi monitoring dan evaluasi 

(monev).  

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 terkait tentang 

pelayanan farmasi rumah sakit. Akibat kondisi ini maka pelayanan farmasi rumah sakit masih 

bersifat konvensional yang hanya berorientasi pada produk yaitu sebatas penyediaan dan 

pendistribusian.  

Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Standar 

Pelayanan Rumah Sakit masih bersifat umum, maka untuk membantu pihak rumah sakit 

dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Rumah Sakit tersebut perlu dibuat Standar 

Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit yang bersifat paripurna sesuai tuntutan rumah sakit dan 

pasien. Sehubungan dengan berbagai kendala sebagaimana disebut di atas, maka sudah 

saatnya pula farmasi rumah sakit menginventarisasi semua kegiatan farmasi yang harus 

dijalankan dan berusaha mengimplementasikan secara prioritas dan simultan sesuai kondisi 

rumah sakit. 

Praktik Kefarmasian adalah sautu kegiatan yang dilakukan oleh tenaga farmasi dalam 

menjalankan pelayanan farmasi yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu 



   Farmasi Rumah Sakit dan Klinik   
 

4 

sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, 

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, 

bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 

keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang 

bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 
Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh 
sumber daya manusia, sarana, dan peralatan. 
1. Tujuan Pelayanan Kefarmasian 

a. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa 
maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun 
fasilitas yang tersedia. 

b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur 
kefarmasian dan etik profesi.  

c. Melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai obat. 
d. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.  
e. Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi  

pelayanan. 
f.   Mengawasi dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi  

pelayanan. 
g. Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metoda. 

2. Fungsi Pelayanan Farmasi 

a. Pengelolaan Perbekalan Farmasi  
1)   Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit. 
2)   Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal.  
3)   Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang 

telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. 
4)   Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit. 
5)   Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan 

yang berlaku. 
6)   Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan 

kefarmasian. 
7)   Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah 

sakit. 
a. Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan 

1)   Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien. 
2)   Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan 

alat kesehatan. 
3)   Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat 

kesehatan. 
4)   Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan. 
5)   Memberikan informasi kepada petugas kesehatan, pasien/keluarga. 
6)   Memberi pelayanan informasi obat kepada pasien/keluarga. 
7)   Melaporkan setiap kegiatan. 
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B.   RUANG LINGKUP PELAYANAN KEFARMASIAN 

 

1.  Administrasi dan Pengelolaan 

 Pelayanan diselenggarakan dan diatur demi berlangsungnya pelayanan farmasi yang 

efisien dan bermutu. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan uraian tugas, 

fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di 

luar pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.  

2.  Pimpinan dan Staf 
a. Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab terhadap aspek hukum dan 

peraturan-peraturan farmasi baik terhadap pengawasan distribusi maupun 
administrasi barang farmasi serta bertanggungjawab dan mengawasi pelayanan 
farmasi dan ada pendelegasian wewenang dan tanggungjawab bila kepala 
instalasi farmasi berhalangan kepada kepala ruangan. 

b. Adanya uraian tugas (job description) bagi staf dan pimpinan farmasi. 
c. Adanya staf farmasi yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan 

kebutuhan. 
d. Penilaian terhadap staf  harus dilakukan berdasarkan tugas yang terkait dengan 

pekerjaan fungsional yang diberikan dan juga pada penampilan kerja yang 
dihasilkan dalam meningkatkan mutu pelayanan. 

3.  Fasilitas dan Peralatan 

 Harus tersedia ruangan, peralatan dan fasilitas yang dapat mendukung administrasi, 

profesionalisme dan fungsi teknis pelayanan farmasi, sehingga menjamin 

terselenggaranya pelayanan farmasi yang fungsional, profesional dan etis.  
a. Tersedianya fasilitas penyimpanan barang farmasi yang menjamin semua barang 

farmasi tetap dalam kondisi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai 
dengan spesifikasi masing-masing barang farmasi dan sesuai dengan peraturan. 

b. Tersedianya fasilitas untuk pendistribusian obat. 
c. Tersedianya fasilitas pemberian informasi dan edukasi. 
d. Tersedianya fasilitas untuk penyimpanan arsip resep. 
e. Ruangan perawatan harus memiliki tempat penyimpanan obat yang baik sesuai 

dengan peraturan dan tata cara penyimpanan yang baik. 
f.   Obat yang bersifat adiksi disimpan sedemikian rupa demi menjamin keamanan 

setiap staf. 

4.  Kebijakan dan Prosedur 

 Semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal 

dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus 

mencerminkan standar pelayanan farmasi mutakhir yang sesuai dengan peraturan dan 

tujuan dari pada  pelayanan farmasi itu sendiri.  

a. Kriteria kebijakan dan prosedur.  

b. Obat hanya dapat diberikan setelah mendapat pesanan dari dokter dan apoteker 

menganalisa secara kefarmasian.  

c. Kebijakan dan prosedur yang tertulis harus mencantumkan beberapa hal berikut.  
1)   Macam obat yang dapat diberikan oleh perawat atas perintah dokter.   
2)   Label obat yang memadai.  
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3)   Daftar obat yang tersedia.  
4)   Gabungan obat parenteral dan labelnya.  
5)   Pencatatan dalam rekam farmasi pasien beserta dosis obat yang diberikan. 
6)   Pengadaan dan penggunaan obat di rumah sakit.  
7)   Pelayanan perbekalan farmasi untuk pasien rawat inap, rawat jalan, 

karyawan dan pasien tidak mampu.  
8)   Pengelolaan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, 

penerimaan pembuatan/produksi, penyimpanan, pendistribusian dan  
penyerahan.  

9)   Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan mengenai pemakaian obat dan 
efek samping obat bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta pencatatan  
penggunaan obat yang salah dan atau dikeluhkan pasien.  

10) Pengawasan mutu pelayanan dan pengendalian perbekalan farmasi.  
11) Pemberian informasi kepada pasien maupun keluarga pasien dalam hal 

penggunaan dan penyimpanan obat serta berbagai aspek  pengetahuan 
tentang obat demi meningkatkan derajat kepatuhan dalam  penggunaan 
obat.  

12) Apabila ada sumber daya farmasi lain disamping instalasi maka secara 
organisasi dibawah koordinasi instalasi farmasi. 

13) Prosedur penarikan/penghapusan obat. 
14) Pengaturan persediaan dan pesanan.  
15) Penyebaran informasi mengenai obat yang bermanfaat kepada staf.  
16) Masalah penyimpanan obat yang sesuai dengan peraturan/undang-

undang.  
17) Pengamanan pelayanan farmasi dan penyimpanan obat harus terjamin.  
18) Prosedur yang harus ditaati bila terjadi kontaminasi terhadap staf.  

d. Harus ada sistem yang mendokumentasikan penggunaan obat yang salah dan 

atau mengatasi masalah obat. 

e. Kebijakan dan prosedur harus konsisten terhadap sistem pelayanan rumah sakit 

lainnya. 

 

5.  Pengembangan Staff dan Program Pendidikan 

 Setiap staf di rumah sakit harus mempunyai kesempatan untuk meningkatkan  

pengetahuan dan keterampilannya. 
a. Menyusun program  pengembangan staf.  
b. Staf yang baru mengikuti program orientasi sehingga mengetahui tugas dan 

tanggung jawab.  
c. Adanya mekanisme untuk mengetahui kebutuhan pendidikan bagi staf.  
d. Setiap staf diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan 

program pendidikan berkelanjutan.  
e. Staf harus secara aktif dibantu untuk mengikuti program yang diadakan oleh 

organisasi profesi, perkumpulan dan institusi terkait.  
f.   Penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan meliputi: penggunaan obat dan 

penerapannya  pendidikan berkelanjutan bagi staf farmasi.  
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6.  Evaluasi dan Pengendalian Mutu 

 Pelayanan farmasi harus mencerminkan kualitas pelayanan kefarmasian yang bermutu 

tinggi, melalui cara pelayanan farmasi rumah sakit yang baik. Pelayanan farmasi 

dilibatkan dalam program pengendalian mutu pelayanan rumah sakit. Mutu pelayanan 

farmasi harus dievaluasi secara periodik terhadap konsep, kebutuhan, proses, dan hasil 

yang diharapkan demi menunjang peningkatan mutu pelayanan merencanakan 

program pengendalian mutu. 

 Kegiatan pengendalian mutu mencakup hal-hal berikut. 

a.  Pemantauan: pengumpulan semua informasi penting yang berhubungan dengan 

pelayanan farmasi.   

b. Penilaian: penilaian secara berkala untuk menentukan masalah-masalah  

pelayanan dan berupaya untuk memperbaiki.  

c. Tindakan: bila masalah-masalah sudah dapat ditentukan maka harus diambil 

tindakan untuk memperbaikinya dan didokumentasi.  

d. Evaluasi: efektivitas tindakan harus dievaluasi agar dapat diterapkan dalam  

program jangka panjang.  

e. Umpan balik: hasil tindakan harus secara teratur diinformasikan kepada staf. 

 

Latihan 
 

1) Jelaskan secara singkat mengapa harus di buat aturan tentang standarisasi pelayanan 
farmasi di rumah sakit! 

2) Jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di rumah sakit untuk mendukung standar pelayanan 
kefarmasian yang diharapakan! 

3) Jelaskan pengertian pelayanan kefarmasian sesuai PMK No.58 Tahun 2014! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 
1) Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, mengharuskan adanya 

perubahan pelayanan dari paradigma lama (orientasi obat/produk) ke paradigma baru 
(orientasi pasien) dengan filosofi Pharmaceutical Care (asuhan kefarmasian). Standar 
Pelayanan Farmasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Standar Pelayanan 
Rumah Sakit masih bersifat umum, maka untuk membantu pihak rumah sakit dalam 
mengimplementasikan Standar Pelayanan Rumah Sakit tersebut perlu dibuat Standar 
Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit yang bersifat paripurna sesuai tuntutan rumah sakit 
dan pasien. 

2) Harus tersedia ruangan, peralatan dan fasilitas yang dapat mendukung administrasi, 
profesionalisme dan fungsi teknis pelayanan farmasi, sehingga menjamin 
terselenggaranya pelayanan farmasi yang fungsional, profesional dan etis. 

3) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan kefarmasian  harus menjadi 
suatu standar sehingga menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi 
tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. 
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Ringkasan 
 

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (PMK 

No.58/2014/Keputusan Menteri Kesehatan sebelumnya adalah No.1197 Tahun 2004). 

Praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang 

berhubungan dengan kesehatan. 

Pelayanan diselenggarakan dan diatur demi berlangsungnya pelayanan farmasi yang 

efisien dan bermutu. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan uraian tugas, fungsi, 

wewenang dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar 

pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. 

Ruang lingkup pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah:  

1. Administrasi dan Pengelolaan.  

2. Pimpinan dan staf.  

3. Fasilitas dan Peralatan. 

4. Kebijakan dan Prosedur.  

5. Pengembangan Staff dan Program Pendidikan.  

6. Evaluasi dan Pengendalian Mutu. 

 

Tes 1 
 

1)  Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) yang menjelaskan tentang standar pelayanan 
kefarmasian di rumah sakit adalah .... 
A. No.58 Tahun 2014 
B. No.1333 Tahun 1999 
C. No.1198 Tahun 2004 
D. No.36 Tahun 2014 

 
2)  Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai …. bagi 

tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. 
A. tantangan 
B. pedoman 
C. sikap 
D. motivasi 

 
3)  Untuk menjamin mutu Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, harus dilakukan 

Pengendalian Mutu Pelayananan Kefarmasian yang meliputi .... 
A. monitoring 
B. evaluasi 
C. monitoring dan  evaluasi (monev) 
D. motivasi 
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4)  Ruang lingkup pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi .... 
A. Pimpinan dan staf, Fasilitas dan Peralatan, Kebijakan dan Prosedur, 

Pengembangan Staff dan Program Pendidikan, Evaluasi dan Pengendalian Mutu 
B. Administrasi dan Pengelolaan, Pimpinan dan staf, Fasilitas dan Peralatan, 

Kebijakan dan Prosedur, Pengembangan Staff dan Program Pendidikan 
C. Administrasi dan Pengelolaan, Pimpinan dan staf, Fasilitas dan Peralatan, 

Pengembangan Staff dan Program Pendidikan, Evaluasi dan Pengendalian Mutu 
D. Administrasi dan Pengelolaan, Pimpinan dan staf, Fasilitas dan Peralatan, 

Kebijakan dan Prosedur, Pengembangan Staff dan Program Pendidikan, Evaluasi 
dan Pengendalian Mutu 

 
5)  Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi kegiatan .... 

A. Pengelolaan sediaan farmasidan perbekalan kesehatan 
B. Farmasi klinik 
C. Monitoring dan  evaluasi (monev) 
D. Manajerial dan farmasi klinik 

 
6)  Pelayanan farmasi rumah sakit yang masih bersifat konvensional hanya berorientasi 

pada .... 
A. Produk 
B. Farmasi klinik 
C. Perawatan 
D. Pasien 

 
7)  Instalasi Farmasi Rumah Sakit dipimpin oleh .... 

A. Asisten Apoteker 
B. Apoteker 
C. Dokter 
D. Analis Kesehatan 

 
8)  Tenaga kesehatan yang membantu apoteker dalam menjalankan pelayanan 

kefarmasian di rumah sakit adalah .... 
A. Asisten Apoteker 
B. Apoteker 
C. Dokter 
D. Analis Kesehatan 

 
9)  Keputusan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit 

sebelum dikeluarkan PMK No.58 Tahun 2014 adalah ....  
A. No.1333 Tahun 2004 
B. No.1197 Tahun 2004 
C. No.1198 Tahun 2004 
D. No.36 Tahun 2014 
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10)  Yang bukan kegiatan pengendalian mutu untuk pelayanan kefarmasian di rumah sakit 
adalah ....  
A. pemantauan 
B. penilaian 
C. tindakan 
D. monitoring 
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Topik 2 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

 
A.   PENGERTIAN 

 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu unit di rumah sakit tempat 

penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan 

rumah sakit dan pasien. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah kegiatan yang 

menyangkut pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan perbekalan 

farmasi (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, 

pelaporan, pemusnahan/penghapusan), pelayanan resep, pelayanan informasi obat, 

konseling, farmasi klinik di ruangan. 

IFRS merupakan suatu organisasi pelayanan di rumah sakit yang memberikan 

pelayanan produk yaitu sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan gas medis habis pakai 

serta pelayanan jasa yaitu farmasi klinik (PIO, Konseling, Meso, Monitoring Terapi Obat, 

Reaksi Merugikan Obat) bagi pasien atau keluarga pasien. 

IFRS adalah fasilitas pelayanan penunjang medis, di bawah pimpinan seorang Apoteker 

yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten 

secara profesional, yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan 

kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan; pengadaan; 

produksi; penyimpanan perbekalan kesehatan/sediaan farmasi; dispensing obat berdasarkan 

resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan; pengendalian mutu dan pengendalian 

distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit; serta pelayanan 

farmasi klinis (Siregar dan Amalia, 2004). 

 
B.   TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN FUNGSI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT 

 

1.  Tugas IFRS  

Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan. 

Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang dimaksud adalah obat, bahan obat, gas 

medis dan alat kesehatan, mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, 

penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan 

serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. 

IFRS berperan sangat sentral terhadap pelayanan di rumah sakit terutama pengelolaan 

dan pengendalian sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan.  

 

2.  Tanggung jawab IFRS 

Mengembangkan pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan 

tepat untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan yang bersifat diagnosis dan terapi untuk 

kepentingan pasien yang lebih baik. 
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Kepala IFRS 

Litbang Distribusi Logistik 

Pendidikan 

Farmasi Klinik 

Panitia Farmasi Terapi 

Rawat Jalan 

IRD 

ICU / ICCU 

Kamar OK 

Bangsal 

PIO 

Konseling 

Gudang 

Perlengkapan 

Perencanaan 

Pangadaan 

Pelatihan 

Kepala Adm & TU 

Diklat 

EPO 

Produksi 

Penelitian 

Pengabmas 

PTO 

3.  Fungsi IFRS 

IFRS berfungsi sebagai unit pelayanan dan unit produksi. Unit pelayanan yang 

dimaksud adalah pelayanan yang bersifat manajemen (nonklinik) adalah pelayanan yang 

tidak bersentuhan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Pelayanan IFRS yang 

menyediakan unsur logistik atau perbekalan kesehatan dan aspek administrasi. 

IFRS yang berfungsi sebagai pelayanan nonmanajemen (klinik) pelayanan yang 

bersentuhan langsung dengan pasien atau kesehatan lainnya. Fungsi ini berorientasi pasien 

sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih luas tentang aspek yang berkaitan dengan 

penggunaan obat dan penyakitnya serta menjunjung tinggi etika dan perilaku sebagai unit 

yang menjalankan asuhan kefarmasian yang handal dan profesional. 

 
C.   STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar  Struktur Organisasi Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

 
1. Kepala IFRS adalah Apoteker yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap 

semua aspek penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan sediaan 
farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan di rumah sakit.  

2. Panitia Farmasi dan Terapi adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari IFRS 
sehingga tidak mempunyai jalur fungsional terhadap IFRS melainkan jalur koordinasi 
dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit. Tugas PFT adalah melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap  pelayanan dan pengelolaan sediaan farmasi dan 
pengelolaan perbekalan kesehatan di rumah sakit. Panitia ini terdiri unsur tenaga 
kesehatan profesional (Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Ners) sehingga kredibilitas dan 
akuntabilitas terhadap monitoring dan evaluasi pelayanan dan pengelolaan sediaan 
farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan dapat dipertanggungjawabkan.   

3. Farmasi Klinik membidangi aspek yang menyangkut asuhan kefarmasian terutama 
pemantauan terapi obat. Bidang ini membawahi konseling pasien, pelayanan informasi 
obat dan evaluasi penggunaan obat baik pasien di ruangan maupun pasien 
ambulatory. 
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4. Logistik mempunyai tugas dalam hal menyiapkan dan memantau perlengkapan 
perbekalan kesehatan, perencanaan dan pengadaan, sistem penyimpanan di gudang, 
dan produksi obat dalam kapasitas rumah sakit nonsteril dan aseptik. 

5. Distribusi mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap alur distribusi sediaan 
farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan (obat, bahan baku obat, alat kesehatan 
dan gas medis) kepada pasien rawat jalan, IRD, ICU/ICCU, kamar operasi, bangsal atau 
ruangan. 

6. Diklat mempunyai tugas dalam memfasilitasi tenaga pendidikan kesehatan dan 
nonkesehatan yang akan melaksanakan praktek kerja sebagai tuntutan kurikulum dan 
melaksanakan pelatihan. 

7. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses atau upaya peningkatan pengetahuan 
dan pemahaman di bidang kefarmasian atau bidang yang berkaitan dengan 
kefarmasian secara kesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan 
dan kemampuan di bidang kefarmasian. 

8. Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia 
Instalasi Farmasi Rumah Sakit untuk meningkatkan potensi dan produktivitasnya 
secara optimal, serta melakukan pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga farmasi 
untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan di bidang farmasi 
rumah sakit. 

9. Litbang mempunyai tugas memfasilitasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
10. Penelitian yang dilakukan di rumah sakit yaitu: Penelitian farmasetik, termasuk 

pengembangan dan menguji bentuk sediaan baru. Formulasi, metode pemberian 
(konsumsi) dan sistem pelepasan obat dalam tubuh Drug Released System. 

11. Berperan dalam penelitian klinis yang diadakan oleh praktisi klinis, terutama dalam 
karakterisasi terapetik, evaluasi, pembandingan hasil Outcomes dari terapi obat dan 
regimen pengobatan. 

12. Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan, termasuk penelitian perilaku dan 
sosioekonomi seperti penelitian tentang biaya keuntungan cost-benefit dalam 
pelayanan farmasi. 

13. Penelitian operasional operation research seperti studi waktu, gerakan, dan evaluasi 
program dan pelayanan farmasi yang baru dan yang ada sekarang. 

14. Pengembangan Instalasi Farmasi Rumah Sakit di rumah sakit pemerintah kelas A dan B 
(terutama rumah sakit pendidikan) dan rumah sakit swasta sekelas, agar mulai 
meningkatkan mutu perbekalan farmasi dan obat-obatan yang diproduksi serta 
mengembangkan dan melaksanakan praktek farmasi klinik. 

15. Pimpinan dan Tenaga Farmasi Instalasi Farmasi Rumah Sakit harus berjuang, bekerja 
keras dan berkomunikasi efektif dengan semua pihak agar pengembangan fungsi 
Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang baru itu dapat diterima oleh pimpinan dan staf 
medik rumah sakit. 

 
D.   RUANG LINGKUP 

 

Ruang lingkup IFRS yaitu memberikan pelayanan farmasi berupa pelayanan nonklinik 

dan klinik. Pelayanan nonklinik biasanya tidak secara langsung dilakukan sebagai bagian 

terpadu, pelayanan ini sifatnya administrasi atau manajerial seperti pengelolaan sediaan 
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farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan dan interaksi profesional dengan tenaga 

kesehatan lainnya. 

Pelayanan klinik mencakup fungsi IFRS yang dilakukan dalam program rumah sakit 

yaitu Pelayanan obat di apotik/depo, konseling pasien, pelayanan informasi obat, evaluasi 

penggunaan obat, monitoring efek samping obat, pemantauan terapi obat. 

 

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 

Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan merupakan suatu siklus 

kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, 

pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang 

diperlukan bagi kegiatan pelayanan, dengan tujuan: 

a.  Mengelola perbekalan farmasi yang efektif dan efisien. 

b.  Menerapkan farmakoekonomi dalam pelayanan. 

c.  Meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga farmasi. 

d.  Mewujudkan sistem informasi manajemen berdaya guna dan tepat guna. 

e.  Melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. 

 

2. Farmasi Klinis 

Pelayanan farmasi klinik adalah pelayanan langsung yang diberikan kepada pasien 

dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek 

samping karena obat.  

Pelayanan farmasi klinik meliputi: 

a.  Pengkajian pelayanan dan resep 

 Pelayanan resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian 

resep, penyiapan perbekalan farmasi termasuk peracikan obat, pemeriksaan, 

penyerahan disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan resep, 

dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat (medication error). 

Tujuan pengkajian pelayanan dan resep untuk menganalisa adanya masalah terkait 

obat, bila ditemukan masalah terkait obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis 

resep.  

b.  Penelusuran riwayat penggunaan obat 

 Penelusuran riwayat penggunaan obat adalah proses untuk mendapatkan informasi 

mengenai seluruh obat/sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan, 

riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam 

medik/pencatatan penggunaan obat pasien.  

c.  Pelayanan informasi obat (PIO) 

 PIO adalah kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang 

independen, akurat, tidak bias, terkini dan komprehensif yang diberikan kepada 

dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain di luar 

rumah sakit.  

 



   Farmasi Rumah Sakit dan Klinik   

15 

 Kegiatan yang dilakukan pada PIO meliputi: 
1) Menjawab pertanyaan. 
2) Menerbitkan buletin, leaflet, poster, newsletter. 
3) Menyediakan informasi bagi komite/subkomite farmasi dan terapi. 
4) Sehubungan dengan penyusunan formularium rumah sakit. 
5) Bersama dengan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS) 

melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap. 
6) Melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga 

kesehatan lainnya. 
7) Melakukan penelitian. 

d.  Konseling 

 Konseling obat adalah suatu proses diskusi antara apoteker dengan pasien/keluarga 

pasien yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan kesempatan kepada 

pasien/keluarga pasien mengeksplorasikan diri dan membantu meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran sehingga pasien/keluarga pasien 

memperoleh keyakinan akan kemampuannya dalam penggunaan obat yang benar 

termasuk swamedikasi. Tujuan umum konseling adalah meningkatkan keberhasilan 

terapi, memaksimalkan efek terapi, meminimalkan risiko efek samping, meningkatkan 

cost effectiveness dan menghormati pilihan pasien dalam menjalankan terapi.  

e.  Visite 

 Visite merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker 

secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis 

pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan 

reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan 

menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta profesional kesehatan lainnya. 

 Visite juga dapat dilakukan pada pasien yang sudah keluar rumah sakit atas 

permintaan pasien yang biasa disebut dengan pelayanan kefarmasian di rumah (home 

pharmacy care). Sebelum melakukan kegiatan visite apoteker harus mempersiapkan 

diri dengan mengumpulkan informasi mengenai kondisi pasien dan memeriksa terapi 

obat dari rekam medis atau sumber lain. 

f.  Pemantauan terapi obat (PTO) 

 PTO adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang 

aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Tujuan pemantauan terapi obat adalah 

meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko ROTD. 

g.  Monitoring efek samping obat (MESO) 

 MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respons terhadap obat yang tidak 

dikehendaki (ROTD) yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk 

tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi. Efek samping obat adalah reaksi obat yang 

tidak dikehendaki yang terkait dengan kerja farmakologi. 

h.  Evaluasi penggunaan obat (EPO) 

 EPO merupakan program evaluasi penggunaan obat yang terstrukturi dan 

berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif.  
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i.  Dispensing sediaan khusus 

 Dispensing sediaan khusus steril dilakukan di instalasi farmasi rumah sakit dengan 

tekhnik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dan melindungi 

petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan 

pemberian obat. Tujuan dilakukan dispensing sediaan khusus adalah untuk menjamin 

sterilitas dan stabilitas produk, melindungi petugas dari paparan zat berbahaya, dan 

menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. 
 

E.   CENTRAL STERILIZATION SUPPLY DEPARTMENT (CSSD) 
 

Central Sterilization Supply Department (CSSD) atau instalasi pusat pelayanan 

sterilisasi merupakan satu unit atau departemen dari rumah sakit yang menyelenggarakan 

proses pencucian, pengemasan, sterilisasi terhadap semua alat atau bahan yang 

membutuhkan kondisi steril. Berdirinya CSSD di rumah sakit dilatarbelakangi oleh: 

1.  Besarnya angka kematian akibat infeksi nasokomial. 

2.  Kuman mudah menyebar, mengkontaminasi benda dan menginfeksi manusia di 

lingkungan rumah sakit. Fungsi utama CSSD adalah menyiapkan alat bersih dan steril 

untuk keperluan perawatan pasien di rumah sakit. Secara lebih rinci fungsinya adalah 

menerima, memproses, mensterilkan, menyimpan serta mendistribusikan peralatan 

medis ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan perawatan pasien. Alur 

aktivitas fungsional CSSD dimulai dari proses pembilasan, pembersihan/dekontaminasi, 

pengeringan, inspeksi dan pengemasan, member label, sterilisasi, sampai proses 

distribusi. Lokasi CSSD sebaiknya berdekatan dengan ruangan pemakai alat steril 

terbesar. Dengan pemilihan lokasi seperti ini maka selain meningkatkan pengendalian 

infeksi dengan meminimalkan risiko kontaminasi silang, serta meminimalkan lalu lintas 

transportasi alat steril. 

 

Latihan 
 

1) Jelaskan tugas dan fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit! 
2) Gambarkan struktur organisasi IFRS dan jelaskan masing-masing fungsinya. 
3) Jelaskan mengapa Panitia Farmasi Terapi berada dalam sistem organisasi IFRS 

meskipun hanya dalam jalur koordinasi! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan  

 
1) IFRS merupakan suatu organisasi pelayanan di rumah sakit yang memberikan 

pelayanan produk yaitu sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan gas medis habis 
pakai serta pelayanan jasa yaitu farmasi klinik (PIO, Konseling, MESO, Monitoring 
Terapi Obat, Reaksi Merugikan Obat) bagi pasien atau keluarga pasien. 

2) Panitia Farmasi Terapi adalah sekelompok penasihat dari staf medik dan bertindak 
sebagai garis komunikasi organisasi antara staf medik dan instalasi farmasi rumah. 
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Ringkasan 
 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu unit di rumah sakit tempat 

penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan 

rumah sakit dan pasien. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah kegiatan yang 

menyangkut pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan perbekalan 

farmasi (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, 

pelaporan, pemusnahan/penghapusan), pelayanan resep, pelayanan informasi obat, 

konseling, farmasi klinik di ruangan. 

1. Tugas IFRS  

2. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan. 

3. Tanggung jawab IFRS. 

4. Mengembangkan pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan 

tepat untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan yang bersifat diagnosis dan terapi 

untuk kepentingan pasien yang lebih baik. 

5. Fungsi IFRS 

6. IFRS berfungsi sebagai unit pelayanan dan unit produksi. Unit pelayanan yang 

dimaksud adalah pelayanan yang bersifat manajemen (nonklinik) dan pelayanan 

farmasi klinik. 

 

Central Sterilization Supply Department (CSSD) atau instalasi pusat pelayanan 

sterilisasi merupakan satu unit atau departemen dari rumah sakit yang menyelenggarakan 

proses pencucian, pengemasan, sterilisasi terhadap semua alat atau bahan yang 

membutuhkan kondisi steril. 

 

Tes  2 
 

1) Instalasi di rumah sakit yang membidani tentang distribusi sediaan farmasi dan 
perbekalan kesehatan adalah .... 
A. Instalasi Gizi 
B. Instalasi Rekam Medik 
C. Instalasi Farmasi 
D. Instalasi Gawat Darurat 
 

2) Kepala Instalasi dipimpin oleh seorang .... 
A. Sarjana Farmasi 
B. Dokter 
C. Ahli Madya Farmasi 
D. Apoteker 
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3) IFRS berperan sangat sentral terhadap pelayanan di rumah sakit terutama pengelolaan 
dan pengendalian .... 
A. Sediaan farmasi  
B. Perbekalan kesehatan 
C. Makanan dan minuman 
D. Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 
 

4) Unit pelayanan di IFRS yang menyelenggarakan proses pencucian, pengemasan, 
sterilisasi terhadap semua alat atau bahan yang membutuhkan kondisi steril adalah .... 
A. ICU 
B. CSSD 
C. IGD 
D. ICCU 
 

5) Kegiatan pemantauan setiap respons terhadap obat yang tidak dikehendaki (ROTD) 
yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, 
diagnosa, dan terapi adalah .... 
A. MESO 
B. EPO 
C. PIO 
D. ESO 
 

6) Pelayanan langsung yang diberikan kepada pasien dalam rangka meningkatkan 
outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat disebut 
pelayanan .... 
A. Farmasi Klinik 
B. Farmasi Industri 
C. Farmasi Terapan 
D. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit 
 

7) Mengembangkan pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan 
tepat untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan di rumah sakit adalah .... 
A. Tanggung jawab IFRS 
B. Fungsi IFRS 
C. Tujuan IFRS 
D. Fungsi IFRS 
 

8) Yang bukan tujuan dari pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan   
adalah .... 
A. Mengelola sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang efektif dan efisien 
B. Menerapkan farmakoekonomi dalam pelayanan 
C. Meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga farmasi 
D. Melakukan perencanaan yang akurat  
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9) Visite juga dapat dilakukan pada pasien yang sudah keluar rumah sakit atas 
permintaan pasien yang biasa disebut .... 
A. Pelayanan Farmasi Komunitas 
B. Pelayanan Farmasi Masyarakat 
C. Pelayanan Farmasi Terapan 
D. Pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care) 
 

10) Infeksi yang diperoleh di rumah sakit disebut .... 
A. Infeksi bakteri 
B. Infeksi kuman 
C. Infeksi nosokomial 
D. Infeksi virus 
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Kunci Jawaban Tes 

 
Tes  1 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

5) D 

6) A 

7) B 

8) A 

9) B 

10) D  

 

Tes  2 

1) C 

2) D 

3) D 

4) B 

5) A 

6) A 

7) A 

8) D 

9) D 

10) C  
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BAB II 

PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI DAN  

PERBEKALAN KESEHATAN  

Drs. Rusli. Sp., FTS. Apt 

 
PENDAHULUAN 

 

Sesuai Kebijakan Obat Nasional (KONAS), 2006, sebagai penjabaran aspek dalam 

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pembangunan kesehatan di bidang pengelolaan sediaan 

farmasi dan perbekalan kesehatan mempunyai tujuan: 
1. Tersedianya perbekalan farmasi dalam jumlah dan jenis yang mencukupi. 
2. Pemerataan distribusi serta keterjangkauan obat oleh masyarakat. 
3. Terjaminnya khasiat, keamanan dan mutu obat yang beredar serta penggunaannya 

yang rasional. 
4. Perlindungan bagi masyarakat dari kesalahan dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan 

perbekalan kesehatan. 
5. Kemandirian dalam pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. 

 

Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan merupakan suatu siklus 

kegiatan dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit dalam menyediakan obat, bahan obat, alat 

kesehatan, gas medis, yang dimulai dari: 
1. Pemilihan. 
2. Perencanaan. 
3. Pengadaan. 
4. Penerimaan. 
5. Penyimpanan.  
6. Pendistribusian. 

 

Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di rumah sakit merupakan 

salah satu unsur penting dalam fungsi manajerial rumah sakit secara keseluruhan, karena 

ketidakefisienan akan memberikan dampak negatif terhadap rumah sakit baik secara medis 

maupun secara ekonomis. Tujuan pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di 

rumah sakit adalah agar obat yang diperlukan tersedia setiap saat dibutuhkan, dalam jumlah 

yang cukup, mutu yang terjamin dan harga yang terjangkau untuk mendukung pelayanan 

yang bermutu.  

Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di rumah sakit diharapkan 

dapat berjalan dengan baik dan saling mengisi sehingga dapat tercapai tujuan pengelolaan 

yang efektif dan efisien agar sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang diperlukan 

selalu tersedia setiap saat dibutuhkan dalam jumlah cukup dan mutu terjamin untuk 

mendukung pelayanan yang bermutu. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan 

kesehatan berhubungan erat dengan anggaran dan belanja rumah sakit.  
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Evaluasi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan diperlukan bagi kegiatan 

pelayanan kefarmasian dengan tujuan agar diperoleh pengelolaan sediaan farmasi dan 

perbekalan kesehatan yang efektif dan efisien, menerapkan farmakoekonomi dalam 

pelayanan farmasi, meningkatkan kompetensi atau kemampuan tenaga farmasi, 

mewujudkan sistem informasi manajemen berdaya guna dan tepat guna serta melaksanakan 

pengendalian mutu pelayanan farmasi. 

Setelah mengikuti materi pengelolaan perbekalan farmasi ini mahasiswa diharapkan 

mampu menjelaskan tentang: 

1.  Pemilihan obat 

2.  Perencanaan obat  
a. metode konsumsi; 
b. metode epidemiologi;  
c. metode gabungan metode konsumsi dan epidemiologi. 

3.  Pengadaan obat 
a. tender; 
b. langsung. 

4.  Penerimaan obat 

5.  Penyimpanan obat 
a. penyimpanan secara alfabetis; 
b. penyimpanan secara farmakologi;  
c. penyimpanan sesuai bentuk sediaan. 

6.  Pendistribusian obat  

a.  FIFO  

b.  FEFO  

c.  LIFO 

 

Komptensi khusus dari BAB ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan 

sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di rumah sakit. BAB ini dibagi menjadi 6 Topik 

yaitu:  

Topik 1:  Pemilihan dan Perencanaan obat. 

Topik 2:  Pengadaan dan Penerimaan obat.   

Topik 3:  Penyimpanan dan Pendistribusian obat. 
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Topik 1 

Pemilihan dan Perencanaan Obat 

 
A.   PEMILIHAN OBAT 

 

Tersedianya berbagai macam obat di pasaran, membuat para pengguna obat dalam 

hal ini dokter dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit tidak mungkin up to date dan 

membandingkan berbagai macam obat tersebut. Produk obat yang sangat bervariasi juga 

menyebabkan tidak konsistennya pola peresepan dalam suatu sarana pelayanan kesehatan. 

Hal ini akan menyulitkan dalam proses pengadaan obat. Disinilah letak peran seleksi dan 

perencanaan obat. 

Seleksi atau pemilihan obat merupakan proses kegiatan sejak dari meninjau masalah 

kesehatan yang terjadi di rumah sakit, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, 

menentukan kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, standarisasi sampai 

menjaga dan memperbaharui standar obat. Penentuan seleksi obat merupakan peran aktif 

Panitia  Farmasi dan Terapi (PFT).   

Pemilihan merupakan proses kegiatan sejak dari meninjau masalah kesehatan yang 

terjadi di rumah sakit, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan kriteria 

pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, standarisasi sampai menjaga dan 

memperbaharui standar obat. Penentuan pemilihan obat merupakan peran aktif tenga 

farmasi yang berada dalam organisasi panitia farmasi dan terapi untuk menetapkan kualitas 

dan efektivitas, serta jaminan purna transaksi pembelian. 

Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, 

dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini berdasarkan:  
1. Formularium dan standar pengobatan/pedoman diagnosa dan terapi.  
2. Standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah 

ditetapkan.  
3. Pola penyakit.  
4. Efektivitas dan keamanan.  
5. Pengobatan berbasis bukti.  
6. Mutu.  
7. Harga.  
8. Ketersediaan di pasaran. 

 

Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional. 

Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis fungsional, 

disusun oleh Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) yang ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit. 

Formularium Rumah Sakit harus tersedia untuk semua penulis resep, pemberi obat, dan 

penyedia obat di rumah Sakit. Evaluasi terhadap Formularium Rumah Sakit harus secara 

rutin dan dilakukan revisi sesuai kebijakan dan kebutuhan rumah sakit.  
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Penyusunan dan revisi Formularium Rumah Sakit dikembangkan berdasarkan 

pertimbangan terapetik dan ekonomi dari penggunaan obat agar dihasilkan Formularium 

Rumah Sakit yang selalu mutakhir dan dapat memenuhi kebutuhan pengobatan yang 

rasional.  

1.  Tahapan proses penyusunan Formularium Rumah Sakit  
a. Membuat rekapitulasi usulan obat dari masing-masing Staf Medik Fungsional 

(SMF) berdasarkan standar terapi atau standar pelayanan medik.  
b. Mengelompokkan usulan obat berdasarkan kelas terapi. 
c. Membahas usulan tersebut dalam rapat  Panitia Farmasi dan Terapi (PFT), jika 

diperlukan dapat meminta masukan dari pakar.  
d. Mengembalikan rancangan hasil pembahasan Panitia Farmasi dan Terapi (PFT), 

dikembalikan ke masing-masing SMF untuk mendapatkan umpan balik. 
e. Membahas hasil umpan balik dari masing-masing SMF.  
f.   Menetapkan daftar obat yang masuk ke dalam Formularium Rumah Sakit. 
g. Menyusun kebijakan dan pedoman untuk implementasi. 
h. Melakukan edukasi mengenai Formularium Rumah Sakit kepada staf dan 

melakukan monitoring.  

2.  Kriteria pemilihan Obat untuk masuk Formularium Rumah Sakit:  
a. Mengutamakan penggunaan obat generik.  
b. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan 

penderita.  
c. Mutu terjamin, termasuk stabilitas dan bioavailabilitas.  
d. Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan.  
e. Praktis dalam penggunaan dan penyerahan. 
f.   Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien.  
g. Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi berdasarkan 

biaya langsung dan tidak langsung.   
h. Obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman (evidence based 

medicines) yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang 
terjangkau.  

 

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap Formularium Rumah Sakit, maka 

rumah sakit harus mempunyai kebijakan terkait dengan penambahan atau pengurangan 

obat dalam Formularium Rumah Sakit dengan mempertimbangkan indikasi penggunaan, 

efektivitas, risiko, dan biaya. 

 
B.   PERENCANAAN OBAT 

 

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode 

pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan 

hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, 

tepat waktu dan efisien.  

Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan 

metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar perencanaan yang telah ditentukan 
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antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan 

disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.  

Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan:  
1. Anggaran yang tersedia.  
2. Penetapan prioritas. 
3. Sisa persediaan. 
4. Data pemakaian periode yang lalu.  
5. Waktu tunggu pemesanan.  
6. Rencana pengembangan.  

 

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar 

kebutuhan perbekalan farmasi yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep 

kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan. Proses perencanaan terdiri dari perkiraan kebutuhan, menetapkan sasaran 

dan menentukan strategi, tanggung jawab dan sumber yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan. Perencanaan dilakukan secara optimal sehingga sediaan farmasi dan perbekalan 

kesehatan dapat digunakan secara efektif dan efisien. 

Tujuan perencanaan adalah untuk menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai 

kebutuhan untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan sediaan 

farmasi dan perbekalan kesehatan serta meningkatkan penggunaan secara efektif dan 

efisien. 

1.  Tujuan perencanaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan perencanaan 

tersebut yaitu: 
a. Mengenal dengan jelas rencana jangka panjang apakah program dapat mencapai 

tujuan dan sasaran. 
b. Persyaratan barang meliputi: kualitas barang, fungsi barang, pemakaian satu merk dan 

untuk jenis obat narkotika harus mengikuti peraturan yang berlaku. 
c. Kecepatan peredaran barang dan jumlah peredaran barang. 
d. Pertimbangan anggaran dan prioritas. 

 

Prinsip perencanaan ada 2 cara yang digunakan dalam menetapkan kebutuhan yaitu 

berdasarkan: 
a. Data statistik kebutuhan dan penggunaan perbekalan farmasi, dari data statistik 

berbagai kasus pasien dengan dasar formularium rumah sakit, kebutuhan disusun 
menurut data tersebut. 

b. Data kebutuhan obat disusun berdasarkan data pengelolaan sistem administrasi atau 
akuntansi Instalasi Farmasi Rumah Sakit. 

 

Data kebutuhan tersebut kemudian dituangkan dalam rencana operasional yang 

digunakan dalam anggaran setelah berkonsultasi dengan Panitia Farmasi dan Terapi. 
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2.  Tahap perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan meliputi:  

a.  Tahap Persiapan 

 Perencanaan dan pengadaan obat merupakan suatu kegiatan dalam rangka 

menetapkan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai 

dengan pola penyakit serta kebutuhan pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilakukan 

dengan membentuk tim perencanaan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan 

kesehatan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana 

obat melalui kerja sama antar instansi yang terkait dengan masalah perbekalan 

farmasi. 

b.  Tahap Perencanaan 

1)  Tahap pemilihan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

 Tahap ini untuk menentukan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang sangat 

diperlukan sesuai dengan kebutuhan, dengan prinsip dasar menentukan jenis sediaan 

farmasi dan perbekalan kesehatan yang akan digunakan atau dibeli. 

2)  Tahap perhitungan kebutuhan perbekalan farmasi 

 Tahap ini untuk menghindari masalah kekosongan obat atau kelebihan obat. Dengan 

koordinasi dari proses perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan 

kesehatan diharapkan perbekalan farmasi yang dapat tepat jenis, tepat jumlah dan 

tepat waktu. Metode yang biasa digunakan dalam perhitungan kebutuhan obat, yaitu: 

a)  Metode konsumsi 

 Secara umum metode konsumsi menggunakan konsumsi sediaan farmasi dan 

perbekalan kesehatan individual dalam memproyeksikan kebutuhan yang akan 

datang berdasarkan analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya. 

 Pendekatan yang dilakukan sebelum merencanakan dengan metode konsumsi 

adalah:  
(1)   Lakukan evaluasi 

(a)   Evaluasi rasionalitas pola pengobatan periode lalu. 
(b)   Evaluasi suplai perbekalan farmasi periode lalu. 
(c)   Evaluasi data stock, distribusi dan penggunaan perbekalan farmasi 

periode lalu. 

 Pengamatan kecelakaan dan kehilangan perbekalan farmasi 
(2)   Estimasi jumlah kebutuhan perbekalan farmasi periode mendatang dengan 

memperhatikan: 
(a)   Perubahan populasi cakupan pelayanan. 
(b)   Perubahan pola morbiditas. 
(c)   Perubahan fasilitas pelayanan. 

(3)   Penerapan perhitungan 
(a)   Penetapan periode konsumsi. 
(b)   Perhitungan penggunaan tiap jenis sediaan farmasi dan perbekalan 

kesehatan periode lalu. 
(c)   Lakukan koreksi terhadap kecelakaan dan kehilangan. 
(d)   Lakukan koreksi terhadap stock-out. 
(e)   Hitung lead time untuk menentukan safety stock.  
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 Keunggulan metode konsumsi: Data yang dihasilkan akurat, tidak 

memerlukan data penyakit dan standar pengobatan, kekurangan dan 

kelebihan obat kecil. 

 Kelemahan metode konsumsi: Tidak dapat diandalkan sebagai dasar 

penggunaan obat dan perbaikan preskripsi, tidak memberikan gambaran 

morbiditas. 

b)    Metode ABC ( Analisis ABC (Always, Better, Control)/Pareto  Analysis)  

 Untuk menentukan jumlah item obat dari yang akan direncanakan 

pengadaannya berdasarkan prioritas. Metode tersebut sangat erat kaitannya 

dengan biaya dan pemakaian perbekalan farmasi dalam setahun, sehingga 

diperlukan tingkatan prioritas dengan asumsi berapa jumlah pesanan dan kapan 

dipesan. Analisis ABC mengelompokkan item barang dalam 3 jenis klasifikasi 

berdasarkan volume tahunan dalam jumlah persediaan uang. Untuk menentukan 

nilai dari suatu volume item tertentu, maka analisis ABC dilakukan dengan cara 

mengukur permintaan (Deman) dari setiap butir persediaan dikalikan dengan 

biaya perunit. 

 Cara pengelompokkannya adalah: 

 Kelompok A: Persediaan yang jumlah unit uang pertahunnya tinggi (60-90%), 

tetapi biasanya volumenya (5-10%) 

 Kelompok B : Persediaan yang jumlah nilai uang pertahunnya sedang (20-30%), 

tetapi biasanya volumenya sedang (20-30%) 

 Kelompok C: Persediaan yang jumlah nilai uang pertahunnya rendah (10-20%), 

tetapi biasanya volumenya besar (60-70%). 

c)    Metode VEN (Vital, Essensial, Non Essensial) 

 Analisis perencenaan menggunakan semua jenis perbekalan farmasi yang 

tercantum dalam daftar yang dikelompokkan ke dalam 3 bagian sebagai berikut.  

(1)   Kelompok Vital adalah kelompok obat yang sangat utama (pokok/vital) 

antara lain : obat penyelamat jiwa, obat untuk pelayanan kesehatan pokok, 

obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar, dibutuhkan 

sangat cepat, tidak dapat digantikan obat lain. 

(2)   Kelompok Essensial, adalah kelompok obat yang bekerja kausal yaitu obat 

yang bekerja pada sumber penyebab penyakit, tidak untuk mencegah 

kematian secara langsung/kecacatan.  

(3)   Kelompok Non Essensial, merupakan obat penunjang yaitu obat yang 

kerjanya ringan dan biasa digunakan   untuk menimbulkan kenyamanan 

atau untuk mengatasi keluhan ringan. 

 Penggolongan obat sistem VEN dapat digunakan : penyesuaian rencana 

kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Dalam penyusunan 

rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok vital agar diusahakan tidak 

terjadi kekosongan obat. Untuk menyusun daftar VEN perlu ditentukan 

terlebih dahulu kriteria penentuan VEN. Dalam penentuan kriteria perlu 
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mempertimbangkan kebutuhan masing-masing spesialisasi. Kriteria yang 

disusun dapat mencakup berbagai  aspek antara lain: Klinis, konsumsi, 

target kondisi dan biaya. 

 Langkah-langkah menentukan VEN. 

(1) Menyusun kriteria menentukan VEN. 

(2) Menyediakan data pola penyakit. 

(3)  Standar pengobatan. 

d)   Metode morbiditas (epidemiologi) 

 Memperkirakan kebutuhan obat berdasarkan jumlah kehadiran pasien, waktu 

tunggu pasien (lead time), kejadian penyakit yang umum, dan pola perawatan 

standar dari penyakit yang ada. 

 Pendekatan yang dilakukan sebelum merencanakan adalah: 

(1)  Menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani. 

(2)  Menentukan jumlah kunjungan berdasarkan frekuensi penyakit. 

(3)  Penyiapan standar pengobatan yang diperlukan. 

(4)  Menghitung perkiraan kebutuhan. 

 

Latihan 
 

1) Jelaskan secara singkat mengapa pemilihan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 
di rumah sakit harus dilakukan! 

2) Jelaskan mengapa pola penyakit menjadi aspek penting dalam melakukan pemilihan 
sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan! 

3) Jelaskan peran PFT dalam melakukan pemilihan sediaan farmasi dan perbekalan 
kesehatan! 

4) Jelaskan pendekatan yang dilakukan sebelum melakukan perencanaan sediaan farmasi 
dan perbekalan kesehatan dengan menggunakan metode epidemiologi! 

5) Jelaskan keuntungan dan kerugian dari metode konsumsi! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 
1) Pemilihan merupakan proses kegiatan sejak dari meninjau masalah kesehatan yang 

terjadi di rumah sakit, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan 
kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, standarisasi sampai menjaga 
dan memperbaharui standar obat. Penentuan pemilihan obat merupakan peran aktif 
tenaga farmasi yang berada dalam organisasi panitia farmasi dan terapi untuk 
menetapkan kualitas dan efektivitas, serta jaminan purna transaksi pembelian. 

2) Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan 
metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar perencanaan yang telah 
ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan 
epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. 

3) Pembentukan suatu PFT yang efektif akan memberikan kemudahan dalam pengadaan 

sistem formularium yang membawa perhatian staf medik pada obat yang terbaik dan 
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membantu mereka dalam menyeleksi obat terapi yang tepat bagi pengobatan pasien 

tertentu. Penentuan seleksi obat merupakan peran aktif Panitia  Farmasi dan Terapi 

(PFT). 

 

Ringkasan 
 

Seleksi atau pemilihan obat merupakan proses kegiatan sejak dari meninjau masalah 

kesehatan yang terjadi di rumah sakit, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, 

menentukan kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, standarisasi sampai 

menjaga dan memperbaharui standar obat. Penentuan seleksi obat merupakan peran aktif  

Panitia  Farmasi dan Terapi (PFT). Produk obat yang sangat bervariasi juga menyebabkan 

tidak konsistennya pola peresepan dalam suatu sarana pelayanan kesehatan. Hal ini akan 

menyulitkan dalam proses pengadaan obat. Disinilah letak peran seleksi dan perencanaan 

obat. 

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode 

pengadaan Sediaan Farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai hasil kegiatan pemilihan. 

Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode 

yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar perencanaan yang telah ditentukan antara 

lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan disesuaikan 

dengan anggaran yang tersedia. 

Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan:  

1. Anggaran yang tersedia.  

2. Penetapan prioritas. 

3. Sisa persediaan. 

4. Data pemakaian periode yang lalu.  

5. Waktu tunggu pemesanan.  

6. Rencana pengembangan. 

 

Tes 1 
 

1) Metode perencanaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dengan menggunaan 
data pasien, waktu tunggu pasien (lead time), kejadian penyakit yang umum, dan pola 
perawatan standar dari penyakit yang ada adalah .... 
A. Konsumsi 
B. ABC 
C. VEN 
D. Epidemiologi 

 
2) Aspek yang berpengaruh terhadap pemilihan sediaan farmasi dan perbekalan 

kesehatan adalah .... 
A. Pemilihan pabrik obat 
B. Harga 
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C. Kuantitas obat 
D. Keinginan dokter/IFRS 
 

3) Metode yang menggunakan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan individual 
dalam memproyeksikan kebutuhan yang akan datang berdasarkan analisa data obat 
tahun sebelumnya adalah .... 
A. Konsumsi 
B. ABC 
C. VEN 
D. Epidemiologi 
 

4) Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan .... 
A. Anggaran yang tersedia  
B. Penetapan prioritas 
C. Sisa persediaan 
D. Semua benar  
 

5) Kriteria pemilihan Obat untuk masuk Formularium Rumah Sakit    adalah ....  
A. Mengutamakan penggunaan obat paten  
B. Memiliki rasio manfaat-risiko yang menguntungkan penderita  
C. Harga obat serendah mungkin   
D. Memiliki rasio manfaat-risiko yang menguntungkan keluarga penderita  
 

6) Produk obat yang sangat …. juga menyebabkan tidak konsistennya pola peresepan 
dalam suatu sarana pelayanan kesehatan 
A. Mahal 
B. Murah 
C. Variasi 
D. Sedikit 
 

7) Kelompok obat penunjang yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa digunakan untuk 
menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan pada metode VEN 
adalah kelompok .... 
A. Non Esensial 
B. Vital 
C. Esensial 
D. Komsumsi 

 
8) Persediaan yang jumlah unit uang pertahunnya tinggi (60-90%), tetapi biasanya 

volumenya (5-10%) pada kelompok ABC adalah .... 
A. Always 
B. Better 
C. Conrtol 
D. Vital 
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9) Tujuan menghitung lead time (waktu tunggu) adalah .... 
A. Menentukan expire date obat 
B. Menentukan safety stock 
C. Menentukan pesanan obat yang akan dibeli 
D. Menentukan anggaran yang tersedia 
 

10) Selain data kebutuhan obat yang digunakan pada prinsip perencanaan obat maka data 
lain yang digunakan adalah .... 
A. Data morbiditas 
B. Data mortalitas 
C. Data statistik 
D. Data Legalitas 
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Topik 2 

Pengadaan dan Penerimaan Obat 

 
A.   PENGADAAN OBAT  

 

Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan 

kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang 

tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan 

kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang 

dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, 

pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan 

pembayaran.  

Untuk memastikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan maka jika proses pengadaan 

dilaksanakan oleh bagian lain di luar Instalasi Farmasi harus melibatkan tenaga kefarmasian. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan 

Medis Habis Pakai antara lain:  
1. Bahan baku Obat harus disertai Sertifikat Analisa.  
2. Bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet (MSDS). 
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus mempunyai 

Nomor Izin Edar dan.  
4. Expired date minimal 2 (dua) tahun kecuali untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai tertentu (vaksin, reagensia, dan lain-lain).  
 

Rumah Sakit harus memiliki mekanisme yang mencegah kekosongan stok obat yang 

secara normal tersedia di Rumah Sakit dan mendapatkan Obat saat Instalasi Farmasi tutup.  

Pengadaan dapat dilakukan melalui:  

a.  Pembelian  

 Untuk Rumah Sakit pemerintah pembelian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai harus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa 

yang berlaku.  

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian adalah:  

a.  Kriteria Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, yang 

meliputi kriteria umum dan kriteria mutu obat. 

b.   Persyaratan pemasok. 

c.   Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, 

dan Bahan Medis Habis Pakai.  

d.   Pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah dan waktu.  

2.  Produksi Sediaan Farmasi  

 Instalasi Farmasi Rumah Sakit dapat memproduksi sediaan tertentu apabila:  
a. Sediaan Farmasi tidak ada di pasaran. 
b. Sediaan Farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri. 
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c. Sediaan Farmasi dengan formula khusus.  
d. Sediaan Farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/repacking. 
e. Sediaan Farmasi untuk penelitian dan.  
f.    Sediaan Farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan/harus dibuat baru 

(recenter paratus).  

 Sediaan yang dibuat di Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan mutu dan terbatas 

hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Rumah Sakit tersebut.  

3.  Sumbangan/Dropping/Hibah  

 Instalasi Farmasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap penerimaan 

dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

sumbangan/dropping/hibah.  

 Seluruh kegiatan penerimaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai dengan cara sumbangan/dropping/hibah harus disertai dokumen administrasi 

yang lengkap dan jelas. Agar penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan 

Medis Habis Pakai dapat membantu pelayanan kesehatan, maka jenis Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus sesuai dengan kebutuhan pasien di 

Rumah Sakit. Instalasi Farmasi dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan 

Rumah Sakit untuk mengembalikan/ menolak sumbangan/dropping/hibah Sediaan 

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak bermanfaat bagi 

kepentingan pasien Rumah Sakit.  

 
B.   METODE PELAKSANAAN PENGADAAN OBAT  

 

Terdapat banyak mekanisme metode pengadaan obat, baik dari pemerintah, 

organisasi nonpemerintahan dan organisasi pengadaan obat lainnya. Sesuai dengan 

keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa 

Instansi Pemerintah, metode  pengadaan perbekalan farmasi di setiap tingkatan pada sistem 

kesehatan dibagi menjadi 5 kategori metode pengadaan barang dan jasa, yaitu: 

1.  Pembelian 

a.  Pelelangan umum 

 Adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka 

dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman 

resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang 

berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Semua pemilihan 

penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan 

dengan pelelangan umum. 

b.  Pemilihan terbatas 

 Yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan 

sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 penawaran dari 

penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi 

baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan 

pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui 
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internet, pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai 

sampai dengan Rp100.000.000,00. 

c.  Penunjukan langsung  

 Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini 

terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia 

barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan 

diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi 

dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna 

memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi  

kualifikasi.  

d.  Penunjukkan langsung 

 Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa 

dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 penyedia 

barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga 

diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 

2.  Swakelola 

3.  Produksi   

 Kriterianya adalah obat lebih murah jika diproduksi sendiri,  Obat tidak terdapat di 

pasaran atau formula khusus Rumah Sakit. 

4.  Obat untuk penelitian 

5.  Kerja sama dengan pihak ketiga 

 
C.   PENERIMAAN OBAT 

 

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, 

mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan 

kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan 

dengan baik. 

Penerimaan obat sebaiknya dilakukan dengan teliti hal ini disebabkan karena 

pengantaran obat dapat mengakibatkan kerusakan pada sediaan farmasi dan perbekalan 

kesehatan.  

Standar Operasional Prosedur penerimaan obat adalah: 
1. Periksa keabsahan faktur meliputi nama dan alamat Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

serta tanda tangan penanggung jawab dan stempel PBF. 
2. Mencocokkan faktur dengan obat yang datang meliputi jenis dan jumlah serta nomor 

batch sediaan. 
3. Memeriksa kondisi fisik obat meliputi kondisi wadah dan sediaan serta tanggal 

kadaluwarsa. Bila rusak maka obat dikembalikan dan minta diganti. 
4. Setelah selesai diperiksa, faktur ditandatangani dan diberi tanggal serta distempel. 

Faktur yang asli diserahkan kepada sales sedang salinan faktur disimpan oleh apotek 
sebagai arsip. 
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Latihan 
 

1) Tuliskan sediaan farmasi yang dapat diproduksi oleh rumah sakit. 
2) Jelaskan pengadaan obat yang bersumber dari hibah atau sumbangan! 
3) Jelaskan metode pengadaan obat di rumah sakit! 
4) Jelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian obat! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan  

 

1) Sediaan yang dibuat di Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan mutu dan terbatas 

hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Rumah Sakit tersebut. Instalasi 

Farmasi Rumah Sakit dapat memproduksi sediaan tertentu apabila:  
a) Sediaan Farmasi tidak ada di pasaran. 
b) Sediaan Farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri. 
c) Sediaan Farmasi dengan formula khusus.  
d) Sediaan Farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/repacking. 
e) Sediaan Farmasi untuk penelitian dan.  
f)    Sediaan Farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan/harus dibuat baru 

(recenter paratus).  

2) Terdapat banyak mekanisme metode pengadaan obat, baik dari pemerintah, 

organisasi non pemerintahan dan organisasi pengadaan obat lainnya. Sesuai dengan 

keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa 

Instansi Pemerintah,  metode  pengadaan perbekalan farmasi di setiap tingkatan pada 

sistem kesehatan dibagi menjadi 5 kategori metode pengadaan barang dan jasa. 

3) Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, 

mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan 

dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus 

tersimpan dengan baik. 

 

Ringkasan  
 

Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan 

kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang 

tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan 

kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang 

dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, 

pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan 

pembayaran. 

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, 

mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan 

kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan 

dengan baik. 
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Tes 2 
 

1) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat 
dilakukan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh 
harga yang wajar dengan cara .... 
A. Penunjukan langsung  
B. Penunjukkan tidak langsung 
C. Tender tertutup 
D. Tender terbuka 
 

2) Sediaan farmasi yang dapat diproduksi di rumah sakit adalah ....   
A. Sediaan farmasi yang ada di pasaran 
B. Sediaan farmasi lebih mahal jika diproduksi sendiri 
C. Sediaan farmasi dengan kemasan yang besar  
D. Sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan/harus dibuat baru 

(recenter paratus) 
 

3) Kategori pemilihan dengan menggunakan metode pemilihan penyedia barang/jasa 
yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran termasuk ....   
A. Pelelangan umum 
B. Pelelangan terbatas 
C. Penunjukkan langsung 
D. Penunjukkan terbatas 
 

4) Jika terdapat sediaan fermasi yang mengalami kondisi fisik yang rusak meliputi kondisi 
wadah dan sediaan serta tanggal kadaluwarsa maka ....  
A. Dimusnahkan 
B. Disimpan di gudang 
C. Dijual kembali ke PBF 
D. Dikembalikan dan diganti 
 

5) Hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan 
kesehatan adalah ....   
A. Bahan baku obat harus disertai nomor registrasi  
B. Bahan berbahaya harus menyertakan sertifikat pabrik 
C. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus 

mempunyai Nomor Izin Edar   
D. Expired date minimal 5 (lima) tahun  

 
6) Yang termasuk bahan baku obat yang diadakan oleh rumah sakit untuk keperluan 

peracikan adalah .... 
A. Lactosum 
B. Amfetamin 
C. Morfin 
D. Petidin 
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7) Sediaan farmasi yang harus dibuat baru (recenter paratus) di rumah sakit adalah .... 
A. Larutan PK (permanganate kalicus) 
B. Tablet hisap 
C. Tetes telinga 
D. Air untuk injeksi  
 

8) Pengadaan bahan baku obat dan sediaan farmasi harus mempunyai ....  
A. Sertifikat Analisa  
B. Material Safety Data Sheet (MSDS) 
C. Nomor Izin Edar   
D. Benar semua  
 

9) Penerimaan obat sebaiknya dilakukan dengan teliti hal ini disebabkan karena …. dapat 
mengakibatkan kerusakan pada sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan  
A. Penyimpanan 
B. Pengantaran 
C. Pemilihan 
D. Perencanaan 
 

10) Instalasi Farmasi Rumah Sakit dapat memproduksi Sediaan Farmasi lebih murah jika 
diproduksi sendiri adalah .... 
A. Salep 2-4 
B. Obat kumur 
C. Tablet hisap 
D. Tetes mata 
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Topik 3 

Penyimpanan dan Pendistribusian Obat 

 
A.   PENYIMPANAN OBAT 

 

Setelah barang diterima di Instalasi Farmasi perlu dilakukan penyimpanan sebelum 

dilakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan 

sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. 

Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, 

sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi dan 

perbekalan kesehatan.  

Komponen yang harus diperhatikan antara lain:  

1.  Obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan Obat diberi label yang 

secara jelas terbaca memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal 

kadaluwarsa dan peringatan khusus. 

2.  Elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan 

klinis yang penting.  

3.  Elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi 

dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi 

ketat (restricted) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati.   

4.  Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang dibawa oleh pasien harus disimpan 

secara khusus dan dapat diidentifikasi.  

 

Instalasi Farmasi harus dapat memastikan bahwa Obat disimpan secara benar dan 

diinspeksi secara periodik.  

Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang harus disimpan terpisah yaitu:  

1.  Bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus 

bahan berbahaya.  

2.  Gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk 

menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis 

kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Penyimpanan tabung gas medis 

di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan.  

 

Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan 

jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dan disusun secara alfabetis dengan 

menerapkan prinsip First Expired First Out (FEFO), First In First Out (FIFO) atau  Last In First 

Out (LIFO) disertai sistem informasi manajemen. Penyimpanan sediaan Farmasi dan 

perbekalan kesehatan, yang penampilan dan penamaan yang mirip (LASA, Look Alike Sound 

Alike/NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) tidak ditempatkan berdekatan dan harus 

diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan Obat.  
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Rumah Sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan Obat emergensi untuk 

kondisi kegawatdaruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari 

penyalahgunaan dan pencurian.  

Pengelolaan Obat emergensi harus menjamin:  
1. Jumlah dan jenis Obat sesuai dengan daftar Obat emergensi yang telah ditetapkan. 
2. Tidak boleh bercampur dengan persediaan Obat untuk kebutuhan lain.  
3. Bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti.  
4. Dicek secara berkala apakah ada yang kadaluwarsa dan.  
5. Dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain. 

 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam fungsi penyimpanan adalah: 
1. Masalah keamanan dan bahaya kebakaran merupakan risiko terbesar dari 

penyimpanan, apalagi barang-barang farmasi sebagian adalah mudah terbakar.  
2. Pergunakan tenaga manusia seefektif mungkin, jangan berlebih jumlah karyawannya 

sehingga banyak waktu menganggur yang merupakan biaya, demikian juga sebaliknya, 
kekurangan tenaga akan menimbulkan antrian di pusat pelayanan yang akan 
merugikan kedua belah pihak.  

3. Pergunakan ruangan yang tersedia seefisien mungkin, baik dari segi besarnya ruangan 
dan pembagian ruangan.  

4. Memelihara gudang dan peralatannya sebaik mungkin.  
5. Menciptakan suatu sistem penataan yang lebih efektif untuk lebih memperlancar arus 

barang.  

 

Ada beberapa macam sistem penataan obat, antara lain: 
1. First In First Out (FIFO) yaitu obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat 

yang terdahulu. 
2. Last in First Out (LIFO) yaitu obat yang datang kemudian/terakhir diletakkan di depan 

obat yang datang dahulu. 
3. First Expired First Out (FEFO) yaitu obat yang mempunyai tanggal kadaluwarsa lebih 

dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluwarsa kemudian.  

 

Ada beberapa cara penempatan obat yang dapat dilakukan yaitu:  
1. Jenisnya. 
2. Abjad. 
3. Pabrik. 
4. Farmakoterapi. 

 

Masalah yang sering timbul dalam proses penyimpanan adalah: 
1. Koordinasi gudang/tempat penyimpanan buruk. 
2. Kekeliruan pengelolaan stock. 
3. Obat lama menumpuk di gudang. 
4. Transportasi tidak melindungi mutu obat. 
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Kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan  yang ditetapkan: 

Dibedakan menurut bentuk sediaan dan jenisnya: 
1. Menurut suhu dan kestabilannya. 
2. Mudah tidaknya terbakar. 
3. Tahan/tidaknya terhadap cahaya.  
4. Dipisahkan antara obat ASKES/BPJS dan Swadana.  

 

Peralatan penyimpanan di gudang: 
1. Peralatan Penyimpanan Kondisi Umum. 
2. Lemari/rak yang rapi dan terlindung dari debu, kelembaban dan  cahaya yang 

berlebihan. 
3. Lantai dilengkapi dengan palet. 

 

Peralatan Penyimpanan Kondisi Khusus: 

1. Lemari pendingin dan AC untuk obat yang termolabil. 

 Fasilitas peralatan penyimpanan dingin harus divalidasi secara berkala. 

2. Lemari penyimpanan khusus untuk narkotika dan obat psikotropika. 

 

Peralatan untuk penyimpanan obat, penanganan dan pembuangan limbah sitotoksik 

dan obat berbahaya harus dibuat secara khusus untuk menjamin keamanan petugas, pasien 

dan pengunjung. 

 
B.   RUANG PENYIMPANAN OBAT 

 

Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi, sanitasi temperatur sinar/cahaya, 

kelembaban, fentilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas 

yang terdiri dari: 

Kondisi Umum untuk ruang Penyimpanan: 
1. Obat jadi. 
2. Obat produksi. 
3. Bahan baku obat. 
4. Alat kesehatan dan lain-lain. 

 

Kondisi Khusus untuk Ruang Penyimpanan: 
1. Obat termolabil. 
2. Alat kesehatan dengan suhu rendah. 
3. Obat mudah terbakar. 
4. Obat/bahan obat berbahaya. 
5. Barang karantina. 

 

Beberapa indikator penyimpanan obat dan perbekalan farmasi dapat digunakan untuk 

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem penyimpanan. Indikator penyimpanan 

tersebut antara lain: 
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1.    Persentase kesesuaian data stok antara barang (fisik) dengan kartu stok atau data 

komputer. 

2.    Turn Over Ratio (TOR). 

3.    Sistem penataan gudang. 

4.   Persentase nilai obat yang kadaluwarsa atau rusak. 

5.   Persentase stok mati (dead stock). 
 

Penyimpanan perbekalan farmasi di gudang atau bagian logistik farmasi dapat 

menggunakan beberapa sistem penyimpanan.  
 

Macam-macam sistem penyimpanan tersebut adalah: 

1.    Fixed Location 

 Sistem ini sangat mudah di dalam mengatur barang, karena masing-masing item 

persediaan selalu di simpan dalam tempat yang sama dan di simpan dalam rak yang 

spesifik, rak tertutup atau dalam rak bertingkat. Sistem ini diibaratkan seperti rumah, 

di mana seluruh penghuni dapat mengetahui semua letak barang.  

 Beberapa kerugian dalam penggunaan sistem ini yaitu: 
a. Sistem ini tidak fleksibel, jika ada perubahan dalam jumlah pemesanan atau 

perubahan dalam pengemasan atau keputusan untuk mengubah tempat menjadi 
lebih besar atau lebih kecil. 

b. Jika ada item baru yang dipesan, mungkin tidak ada tempat untuk 
menyimpannya. 

c. Pencurian oleh karyawan dapat meningkat karena seluruh karyawan mengetahui 
tempat-tempat item yang diperhitungkan (obat yang bernilai mahal). 

d. Tempat penyimpanan harus dibersihkan karena tempat yang digunakan untuk 
jangka waktu yang lama jadi harus di jaga kebersihannya. 

2.    Fluid Location 

 Dalam sistem ini, penyimpanan di bagi menjadi beberapa tempat yang dirancang. 

Masing-masing tempat ditandai sebuah kode. Setiap item disimpan dalam suatu 

tempat yang disukai pada waktu pengiriman. Sistem ini dirancang seperti hotel. 

Ruangan ditandai hanya ketika barang datang. Administrasi sistem fluid 

location berdasarkan pada: 

a.   Unit pengadaan memberikan informasi mengenai tipe, volume, dan jumlah 

barang yang datang. 

b.   Staf gudang menganalisis di mana lokasi barang yang akan digunakan untuk 

barang yang akan datang dan dapat memilih tempat yang tepat. Data ini dapat 

dilaporkan di dalam sistem pengontrolan stok. 

c.    Jika tempat sudah tidak cukup lagi, maka barang-barang lain dapat dipindah 

untuk menciptakan ruangan yang baru lagi. 

d.   Pelaporan sistem pengontrolan stok harus diperbaharui. 

 Sistem fluid location membutuhkan sistem klarifikasi di mana dapat dialokasikan 

dengan kode yang khusus terhadap stok item yang lain. Selain itu, untuk pelaporan 

stok beberapa batch dari beberapa item harus selalu dilaporkan letaknya secara fisik 
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dari setiap item yang disimpan. Dalam sistem ini, batch yang berbeda dari setiap item 

mungkin disimpan dalam beberapa tempat yang berbeda. 

3.    Semi Fluid Location 

 Sistem ini merupakan kombinasi dari sistem kedua di atas. Sistem ini diibaratkan 

seperti hotel yang digunakan oleh tamu. Setiap barang selalu mendapatkan tempat 

yang sama. Barang yang khusus diberikan tempat tersendiri. Dalam sistem ini, setiap 

item ditandai dengan penempatan barang yang cocok supaya mempermudah dalam 

mengambil stok. Saat menyediakan pesanan karyawan harus mengetahui di mana 

letak setiap item, untuk memudahkan dalam mengingat  setiap item. Untuk barang 

yang slow moving perlu dilakukan pemilihan lokasi dan penataan ulang. Sistem ini 

tidak menghemat tempat seperti sistem fluid location. Adapun keistimewaan sistem ini 

adalah ketika mengambil stok selalu diperhatikan tempat yang sama. Tidak seperti 

sistem fixed location, di mana risiko tertukar barang yang relatif lebih kecil.  

 
C.   PENDISTRIBUSIAN OBAT 

 

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan/ 

menyerahkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari tempat penyimpanan sampai 

kepada unit pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan 

ketepatan waktu. IFRS harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin 

terlaksananya pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di 

unit pelayanan.  

Sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara:  

1.  Sistem Persediaan Lengkap di Ruangan (floor stock)  
a. Pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk persediaan di 

ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh Instalasi Farmasi.  
b. Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang disimpan di ruang rawat harus 

dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan.  
c. Dalam kondisi sementara di mana tidak ada petugas farmasi yang mengelola (di 

atas jam kerja) maka pendistribusiannya didelegasikan kepada penanggung 
jawab ruangan.  

d. Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada 
petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan.  

e. Menyediakan informasi, peringatan dan kemungkinan interaksi Obat pada setiap 
jenis Obat yang disediakan di floor stock.  

2.  Sistem Resep Perorangan (Individual Prescription)  

 Pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berdasarkan resep 

perorangan/pasien rawat jalan dan rawat inap melalui Instalasi Farmasi.  

3.  Sistem Unit Dosis  

 Pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berdasarkan resep 

perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda, untuk penggunaan 

satu kali dosis/pasien. Sistem unit dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap. Sistem 

unit dosis dapat menggunakan metode unit dose dispensing (UDD) untuk satu unit 
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dosis penggunaan (sekali pakai) atau once daily dose (ODD) untuk dosis satu hari 

diberikan. 

4.  Sistem Kombinasi  

 Sistem pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan bagi pasien rawat 

inap dengan menggunakan kombinasi a + b atau b + c atau a + c.  
 

 Sistem distribusi Unit Dose Dispensing (UDD) sangat dianjurkan untuk pasien rawat 

inap mengingat dengan sistem ini tingkat kesalahan pemberian Obat dapat 

diminimalkan sampai kurang dari 5% dibandingkan dengan sistem floor stock atau 

resep individu yang mencapai 18%.  

 Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan 

mempertimbangkan:  
a. Efisiensi dan efektivitas sumber daya yang ada dan.  
b. Metode sentralisasi atau desentralisasi.  
c. Metode sentralisasi. 

 

 Sentralisasi adalah sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang dipusatkan pada 

satu tempat yaitu instalasi farmasi. Pada sentralisasi, seluruh kebutuhan perbekalan 

farmasi setiap unit pemakai baik untuk kebutuhan individu maupun kebutuhan barang 

dasar ruangan disuplai langsung dari pusat pelayanan farmasi tersebut. Resep orisinil 

oleh perawat dikirim ke IFRS, kemudian resep itu diproses sesuai dengan kaidah cara 

dispensing yang baik dan obat disiapkan untuk didistribusikan kepada penderita 

tertentu. 

 Keuntungan sistem ini adalah: 
a. Semua resep dikaji langsung oleh tenaga farmasi, yang juga dapat memberi 

informasi kepada perawat berkaitan dengan perbekalan farmasi pasien. 
b. Memberi kesempatan interaksi profesional antara tenaga farmasi-dokter-

perawat-pasien. 
c. Memungkinkan pengendalian yang lebih dekat atas persediaan. 
d. Mempermudah penagihan biaya pasien. 

 

 Permasalahan yang terjadi pada penerapan tunggal metode ini di suatu rumah sakit 

yaitu sebagai berikut. 
a. Terjadinya delay time dalam proses penyiapan obat permintaan dan distribusi 

obat ke pasien yang cukup tinggi. 
b. Jumlah kebutuhan personel di Instalasi Farmasi Rumah Sakit meningkat. 
c. Tenaga farmasi kurang dapat melihat data riwayat pasien (patient records) 

dengan cepat. 
d. Terjadinya kesalahan obat karena kurangnya pemeriksaan pada waktu penyiapan 

komunikasi. 
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 Sistem ini kurang sesuai untuk rumah sakit yang besar, misalnya kelas A dan B karena 

memiliki daerah pasien yang menyebar sehingga jarak  antara Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit dengan perawatan pasien sangat jauh. 

5.  Sistem Pelayanan Terbagi (Desentralisasi) 

 Desentralisasi adalah sistem pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan 

kesehatan yang mempunyai cabang di dekat unit perawatan/pelayanan. Bagian ini 

dikenal dengan istilah depo farmasi/satelit farmasi. Pada desentralisasi, penyimpanan 

dan pendistribusian perbekalan farmasi ruangan tidak lagi dilayani oleh pusat 

pelayanan farmasi. Instalasi farmasi dalam hal ini bertanggung jawab terhadap 

efektivitas dan keamanan perbekalan farmasi yang ada di depo farmasi. 

 Tanggung jawab tenaga farmasis dalam kaitan dengan distribusi perbekalan farmasi di 

satelit farmasi: 
a. Dispensing dosis awal pada permintaan baru dan larutan intravena tanpa 

tambahan (intravenous solution without additives). 
b. Mendistribusikan IV admixtur yang disiapkan oleh farmasi sentral. 
c. Memeriksa permintaan obat dengan melihat medication administration record 

(MAR). 
d. Menuliskan nama generik dari obat pada MAR. 
e. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan distribusi. 

 

Latihan 
 

1) Jelaskan bagaimana cara penyimpanan obat! 
2) Jelaskan proses pendistribusian obat di rumah sakit! 
3) Jelaskan metode sistem pelayanan distribusi sentralisasi dan desentralisasi! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan  

 
1) Instalasi Farmasi harus dapat memastikan bahwa Obat disimpan secara benar dan 

diinspeksi secara periodik. Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi, sanitasi 
temperatur sinar/cahaya, kelembaban, fentilasi, pemisahan untuk menjamin mutu 
produk dan keamanan petugas. Peralatan untuk penyimpanan obat, penanganan dan 
pembuangan limbah sitotoksik dan obat berbahaya harus dibuat secara khusus untuk 
menjamin keamanan petugas, pasien dan pengunjung. 

2) IFRS harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin terlaksananya 
pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di unit 
pelayanan. 

3) Sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang dipusatkan pada satu tempat yaitu 

instalasi farmasi merupakan metode pendistribusian sentralisasi di mana seluruh 

kebutuhan perbekalan farmasi setiap unit pemakai baik untuk kebutuhan individu 

maupun kebutuhan barang dasar ruangan disuplai langsung dari pusat pelayanan 

farmasi tersebut. Pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang 
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mempunyai cabang di dekat unit perawatan/pelayanan merupakan metode 

desentralisasi. 

 

Ringkasan  
 

Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi dan 

perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian 

yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, 

ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. 

Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi, sanitasi temperatur sinar/cahaya, 

kelembaban, fentilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. 

Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan 

jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dan disusun secara alfabetis dengan 

menerapkan prinsip First Expired First Out (FEFO), First In First Out (FIFO) atau  Last In First 

Out (LIFO) disertai sistem informasi manajemen. Penyimpanan sediaan Farmasi dan 

perbekalan kesehatan, yang penampilan dan penamaan yang mirip (LASA, Look Alike Sound 

Alike/NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) tidak ditempatkan berdekatan dan harus 

diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan Obat. 

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan/ 

menyerahkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari tempat penyimpanan sampai 

kepada unit pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan 

ketepatan waktu. IFRS harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin 

terlaksananya pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di 

unit pelayanan. 

 

Tes 3 
 

1) Pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berdasarkan Resep 
perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda, untuk penggunaan 
satu kali dosis/pasien disebut .... 
A. UDD 
B. Floor stock 
C. Kombinasi 
D. Sistem peresepan perseorangan  
 

2) Sistem distribusi yang sangat dianjurkan untuk pasien rawat inap mengingat dengan 
sistem ini tingkat kesalahan pemberian obat dapat diminimalkan adalah .... 
A. UDD 
B. Floor stock 
C. Kombinasi 
D. Sistem peresepan perseorangan 
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3) Cara penempatan obat di rumah sakit dapat dilakukan berdasarkan ....  
A. Jumlah 
B. Abjad 
C. Dosis 
D. Bentuk 
 

4) Obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat yang terdahulu  disebut .... 
A. FEFO 
B. LIFO 
C. FIFO 
D. LEFO 
 

5) Pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang mempunyai cabang di 
dekat unit perawatan/pelayanan disebut .... 
A. UDD 
B. Sentralisasi 
C. Desentralisasi 
D. Floor stock 
 

6) Pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berdasarkan resep 
perorangan/pasien rawat jalan dan rawat inap melalui Instalasi Farmasi Perorangan 
disebut .... 
A. Floor stock 
B. Once daily dose 
C. Unit dose dispensing 
D. Individual prescription 
 

7) Masalah yang sering timbul dalam proses penyimpanan adalah .... 
A. Koordinasi gudang/tempat penyimpanan buruk 
B. Kekeliruan pengelolaan stock 
C. Obat lama menumpuk di gudang 
D. Benar semua 
 

8) Kegiatan pengaturan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan menurut persyaratan  
yang ditetapkan dibedakan menurut .... 
A. Menurut suhu dan kestabilannya 
B. Kemasannya  
C. Tahan/tidaknya terhadap kehilangan  
D. Dipisahkan antara obat murah dan mahal 
 

9) Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan 
mempertimbangkan .... 
A. Efisiensi dan efektivitas sumber daya yang ada  
B. Harga sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 
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C. Kualifikasi rumah sakit 
D. Jumlah pasien yang berkunjung 
 

10) Sistem penyimpanan yang mengatur barang, atau item persediaan yang di simpan 
dalam tempat yang sama dan di simpan dalam rak yang spesifik, rak tertutup atau 
dalam rak bertingkat disebut .... 
A. Fluid location 
B. Semi fluid location 
C. Fixed location 
D. Semi fixed location 
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Kunci Jawaban Tes 
 

Tes 1 

1) D 

2) B 

3) A 

4) D 

5) B 

6) C 

7) A 

8) A 

9) B 

10) C  

 

Tes 2 

1) A 

2) D 

3) B 

4) D 

5) C 

6) A 

7) A 

8) D 

9) B 

10) A  

 

Tes 3 

1) A 

2) A 

3) B 

4) C 

5) C 

6) D 

7) D 

8) A 

9) A 

10) C 
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BAB III 

PELAYANAN FARMASI KLINIK 

 
PENDAHULUAN 

 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian 

telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai 

suatu produk kepada pelayanan yang komprehensif (pharmaceutical care) dalam pengertian 

tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup 

pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan 

rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan 

terjadinya kesalahan pengobatan (medication error). 

Dalam sistem pelayanan kesehatan, farmasi klinik adalah penyedia pelayanan 

kesehatan yang akuntabel dalam terapi obat, optimal untuk pencegahan dan penyembuhan 

penyakit. Pelayanan farmasi klinik dapat melakukan evaluasi pengobatan dan memberikan 

rekomendasi pengobatan, baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan lain. Perubahan visi 

pelayanan farmasi mendapat dukungan signifikan ketika Hepler dan Strand pada tahun 1990 

memperkenalkan istilah pharmaceutical care. Istilah pharmaceutical care (asuhan 

kefarmasian) adalah suatu pelayanan farmasi yang berorientasi pada pasien. Pada model 

praktik pelayanan farmasi klinik tenaga farmasi harus menjadi salah satu anggota kunci pada 

tim pelayanan kesehatan, dengan tanggung jawab pada outcome pengobatan (Hepler dan 

Strand 1990) 

Pelayanan farmasi klinik adalah pelayanan langsung yang diberikan tenaga farmasi 

kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko 

terjadinya efek samping karena obat. Pelayanan farmasi klinik terbukti efektif dalam 

menangani terapi pada pasien.  Selain itu, pelayanan tersebut juga efektif untuk mengurangi 

biaya pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Hal itu 

terutama diperoleh dengan melakukan pemantauan resep dan pelaporan efek samping 

obat. Pelayanan ini terbukti dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara 

signifikan. 

Praktik pelayanan farmasi klinik di Indonesia baru berkembang pada tahun 2000-an. 

Lambatnya perkembangan ini disebabkan konsep farmasi klinik belum diterima sepenuhnya 

oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Selama ini, tenaga farmasi yang bertugas  menyiapkan 

obat di instalasi farmasi rumah sakit tidak memiliki akses untuk ikut memantau 

perkembangan pengobatan pasien. Tenaga farmasi selama ini dianggap kurang kompeten 

untuk dapat  memainkan peran dalam pengobatan, padahal telah memahami 

farmakokinetik dan farmakodinamik. Semestinya tenaga farmasi bisa memegang peran yang 

signifikan dalam pelayanan terapi obat. Untuk itu, seyogianya sekarang tenaga farmasi harus 

diberi peran yang lebih luas dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan pelayanan 
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terapi obat pada pasien agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara individual 

sebelum mereka menyiapkan resep. 

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan kepada pasien 

dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek 

samping karena Obat, untuk tujuan keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas 

hidup pasien (quality of life) terjamin.  

Pelayanan farmasi klinik dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara 

signifikan. Terdapat perbedaan sampai 195 kematian/tahun/rumah sakit antara rumah sakit 

yang menjalankan aktivitas farmasi klinik dengan yang tidak. Sebuah studi lain yang 

dilakukan di Massachusetts General Hospital di Boston menjumpai bahwa partisipasi 

farmasis dalam visite (kunjungan) ke bangsal perawatan intensive care unit (ICU) dapat 

mengurangi sampai 66% kejadian efek samping obat yang bisa dicegah, yang disebabkan 

karena kesalahan dalam perintah pengobatan (Leape et al, 1999). 

Setiap negara memiliki situasi berbeda dalam hal pelayanan farmasi klinik, di Indonesia 

perlu dilakukan juga pengamatan serupa terhadap dampak pelayanan farmasi terhadap 

peningkatan hasil terapi maupun kualitas hidup pasien. Adalah kenyataan yang tak dapat 

dipungkiri bahwa masih banyak terjadi masalah terkait dengan penggunaan obat (drug-

related problem, DRP) di berbagai tempat pelayanan kesehatan. 

Karakteristik pelayanan farmasi klinik di rumah sakit adalah: 
1. Berorientasi kepada pasien. 
2. Terlibat langsung di ruang perawatan di rumah sakit (bangsal). 
3. Bersifat pasif, dengan melakukan intervensi setelah pengobatan dimulai dan memberi 

informasi bila diperlukan. 
4. Bersifat aktif, dengan memberi  masukan kepada dokter sebelum pengobatan dimulai, 

atau menerbitkan buletin informasi obat atau pengobatan. 
5. Bertanggung jawab atas semua saran atau tindakan yang dilakukan. 
6. Menjadi mitra dan pendamping dokter. 

 

Landasan hukum berkaitan dengan pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di rumah 

sakit adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 58 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di 

Rumah Sakit.  

Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi: 
1. Asuhan kefarmasian yang berkaitan dengan obat identifikasikan drug related problems 

(DRPs) yang potensial dan aktual, memecahkan DRP yang aktual dan mencegah 
terjadinya DRP yang potensial.   

2. Pengkajian dan pelayanan resep. 
3. Pemantauan dan evaluasi penggunaan obat yang dapat dilihat dari catatan rekam 

farmasi dan data laboratorium serta dikaitkan dengan kepatuhan pasien dan kejadian 
efek samping obat (ESO). 

4. Pelayanan informasi obat.  
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Kompetensi khusus dari BAB ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pelayanan 

farmasi klinik di rumah sakit. BAB ini dibagi menjadi 3 Topik yaitu: 

Topik 1:  Asuhan kefarmasian. 

Topik 2:  Pengkajian pelayanan resep. 

Topik 3:  Pemantauan dan evaluasi penggunaan obat. 
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Orientasi Pasien 

Dimensi :  

Sesuai indikasi 

Efektif/hasil terapi 

optimal Aman 

Terpenuhi 

Evaluasi Info 

Rencanakan Aksi 

 

Pastikan 

Terlaksana 

Review 
Monitor 

Modifikasi 

Menetapkan 

Hubungan 

Profesional 

Kumpulkan  

Info 

Produk 

Outcome 

Topik 1 

Asuhan Kefarmasian 
 

A.   PENGERTIAN 

 

Asuhan kefarmasian (Pharmaceutical care) adalah tanggung jawab langsung farmasis 

pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan mencapai 

hasil yang ditetapkan yang memperbaiki kualitas hidup pasien. Asuhan kefarmasian tidak 

hanya melibatkan terapi obat tapi juga keputusan tentang penggunaan obat pada pasien. 

Termasuk keputusan untuk tidak menggunakan terapi obat, pertimbangan pemilihan obat, 

dosis, rute dan metoda pemberian, pemantauan terapi obat dan pemberian informasi dan 

konseling pada pasien (American Society of Hospital Pharmacists, 1993). Cipolle et al (1970) 

mendefinisikan asuhan kefarmasian sebagai suatu praktik pelayanan kefarmasian di mana 

farmasis bertanggung jawab terhadap terapi obat yang digunakan pasien dan mempunyai 

komitmen dan integritas terhadap praktik tersebut. 
 

Tabel 3.1  
Kategori DRPs  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah Asuhan Kefarmasian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  
Lima langkah asuhan kefarmasian 

1. Ada indikasi yang tidak diterapi.  
2. Pemilihan obat yang salah.  
3. Dosis subterapi.  
4. Gagal dalam menerima obat.  
5. Over dosis.   
6. Reaksi obat merugikan.  
7. Interaksi obat. 
8. Penggunaan obat tanpa indikasi. 
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B.   KOMPONEN DRPS 

 

Suatu kejadian dapat disebut DRPs bila memenuhi dua komponen berikut. 

1.     Kejadian tidak diinginkan yang dialami pasien 

 Kejadian ini dapat berupa keluhan medis, gejala, diagnosis penyakit, ketidakmampuan 

(disability) atau sindrom; dapat merupakan efek dari kondisi psikologis, fisiologis, 

sosiokultural atau ekonomi. 

2.  Hubungan antara kejadian tersebut dengan terapi obat 

 Bentuk hubungan ini dapat berupa konsekuensi dari terapi obat maupun kejadian yang 

memerlukan terapi obat sebagai solusi maupun preventif.  

 

Fungsi Asuhan Kefarmasian: 
1. Mengidentifikasikan DRP yang potensial dan aktual.  
2. Memecahkan DRP yang aktual.  
3. Mencegah DRP yang potensial. 

 

DRPs (Drug Related Problems) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang menyertai 

terapi obat yang aktual atau potensial bertentangan dengan kemampuan pasien untuk 

mencapai outcome medik yang optimal. 
 

C.   KLASIFIKASI DRPS 
 

1. Indikasi  

 Pasien mengalami masalah medis yang memerlukan terapi obat (indikasi untuk 

penggunaan obat), tetapi tidak menerima obat untuk indikasi tersebut.  
a. Pasien memerlukan obat tambahan 

 Keadaan yang ditemukan pada DRP adalah suatu keadaan ketika pasien 

menderita penyakit sekunder yang mengakibatkan keadaan yang lebih buruk 

daripada sebelumnya, sehingga memerlukan terapi tambahan. Penyebab utama 

perlunya terapi tambahan antara lain ialah untuk mengatasi kondisi sakit pasien 

yang tidak mendapatkan pengobatan, untuk menambahkan efek terapi yang 

sinergis, dan terapi untuk tujuan preventif atau profilaktif. Misalnya, penggunaan 

obat AINS biasanya dikombinasikan dengan obat antihistamin  dengan tujuan 

untuk mencegah terjadinya iritasi lambung. 
b. Pasien menerima obat yang tidak diperlukan 

 Pada kategori ini termasuk juga penyalahgunaan obat, swamedikasi yang tidak 

benar, polifarmasi dan duplikasi. Merupakan tanggung jawab farmasi agar pasien 

tidak menggunakan obat yang tidak memiliki indikasi yang tepat. DRP kategori ini 

dapat menimbulkan implikasi negatif pada pasien berupa toksisitas atau efek 

samping, dan membengkaknya biaya yang dikeluarkan di luar yang seharusnya. 

Misalnya, pasien yang menderita batuk dan flu mengkonsumsi obat batuk dan 
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analgesik-antipiretik terpisah padahal dalam obat batuk tersebut sudah 

mengandung paracetamol. 

2.  Pasien menerima regimen terapi yang salah 

 Terapi multi obat (polifarmasi) Polifarmasi merupakan penggunaan obat yang 

berlebihan oleh pasien dan penulisan obat berlebihan oleh dokter di mana pasien 

menerima rata-rata 8-10 jenis obat sekaligus sekali kunjungan dokter atau pemberian 

lebih dari satu obat untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu 

jenis obat. Jumlah obat yang diberikan lebih dari yang diperlukan untuk pengobatan 

penyakit dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan, seperti pemberian puyer 

pada anak dengan batuk pilek yang berisi: Amoksisillin, Parasetamol, Gliseril 

Guaiakolat, Deksametason, CTM, Luminal. Dari hal tersebut terlihat adanya 

polifarmasi, sebaiknya mendiskusikan terlebih dahulu kepada dokter sehingga 

penggunaan yang tidak perlu seperti deksametason dan luminal sebaiknya tidak 

diberikan untuk mencegah terjadinya regimen terapi yang salah. 

3.   Frekuensi pemberian 

 Banyak obat harus diberikan pada jangka waktu yang sering untuk memelihara 

konsentrasi darah dan jaringan. Namun, beberapa obat yang dikonsumsi 3 atau 4 kali 

sehari biasanya benar-benar manjur apabila dikonsumsi sekali dalam sehari. 

 Contohnya. Cara pemberian yang tidak tepat misalnya pemberian asetosal atau aspirin 

sebelum makan, yang seharusnya diberikan sesudah makan karena dapat mengiritasi 

lambung. 
4. Durasi obat 

 Penggunaan antibiotik harus diminum sampai habis selama satu kurun pengobatan, 

meskipun gejala klinik sudah mereda atau menghilang sama sekali. Interval waktu 

minum obat juga harus tepat, bila 4 kali sehari berarti tiap enam jam, untuk antibiotik 

hal ini sangat penting agar kadar obat dalam darah berada di atas kadar minimal yang 

dapat membunuh bakteri penyebab penyakit. Pasien menerima obat yang benar tetapi 

dosisnya terlalu rendah. 

 Pasien menerima obat dalam jumlah lebih kecil dibandingkan dosis terapinya. Hal ini 

dapat menjadi masalah karena menyebabkan tidak efektifnya terapi sehingga pasien 

tidak sembuh, atau bahkan dapat memperburuk kondisi kesehatannya. Hal-hal yang 

menyebabkan pasien menerima obat dalam jumlah yang terlalu sedikit antara lain 

ialah kesalahan dosis pada peresepan obat, frekuensi dan durasi obat yang tidak tepat 

dapat menyebabkan jumlah obat yang diterima lebih sedikit dari yang seharusnya, 

penyimpanan juga berpengaruh terhadap beberapa jenis sediaan obat, selain itu cara 

pemberian yang tidak benar juga dapat mengurangi jumlah obat yang masuk ke dalam 

tubuh pasien. 
5. Keamanan 

Pasien menerima obat dalam dosis terlalu tinggi Pasien menerima obat dalam jumlah 
dosis terlalu tinggi dibandingkan dosis terapinya. Hal ini tentu berbahaya karena dapat 
terjadi peningkatan risiko efek toksik dan bisa jadi membahayakan Hal-hal yang 
menyebabkan pasien menerima obat dalam jumlah dosis terlalu tinggi antara lain ialah 
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kesalahan dosis pada peresepan obat, frekuensi dan durasi minum obat yang tidak 
tepat. Misalnya, penggunaan fenitoin dengan kloramfenikol secara bersamaan, 
menyebabkan interaksi farmakokinetik yaitu inhibisi metabolisme fenitoin oleh 
kloramfenikol sehingga kadar fenitoin dalam darah meningkat. 

6. Pasien mengalami efek obat yang tidak diinginkan (Adverse drug reaction) 
Dalam terapinya pasien mungkin menderita ADR yang dapat disebabkan karena obat 
tidak sesuai dengan kondisi pasien, cara pemberian obat yang tidak benar baik dari 
frekuensi pemberian maupun durasi terapi, adanya interaksi obat, dan perubahan 
dosis yang terlalu cepat pada pemberian obat-obat tertentu. 

 ADR merupakan respons terhadap suatu obat yang berbahaya dan tidak diharapkan 

serta terjadi pada dosis lazim yang dipakai oleh manusia untuk tujuan profilaksis, 

diagnosis maupun terapi. 

 ADR dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: 

a.  Reaksi tipe A 

 Reaksi tipe A mencakup kerja farmakologis primer atau sekunder yang 

berlebihan atau perluasan yang tidak diharapkan dari kerja obat seperti diuretik 

mengimbas hipokalemia atau propanolol mengimbas pemblok jantung.  

b.  Reaksi tipe B 

 Reaksi tipe B merupakan reaksi idiosinkratik atau reaksi imunologi. Reaksi alergi 

mencakup tipe berikut. 
1)   Tipe I, anafilaktik (reaksi alergi mendadak bersifat sistemik) atau segera 

(hipersensitivitas). 
2)   Tipe II, sitotoksik. 
3)   Tipe III, serum. 
4)   Tipe IV, reaksi alergi tertunda misalnya penggunaan fenitoin dalam jangka 

waktu lama dapat menyebabkan Steven Johnson syndrome. 

c.  Reaksi Tipe C (berkelanjutan) 

 Reaksi tipe C disebabkan penggunaan obat yang lama misalnya analgesik, 

nefropati. 

d.  Reaksi Tipe D 

     Reaksi tipe D adalah reaksi tertunda, misalnya teratogenesis dan karsinogenesis. 

e.  Reaksi Tipe E 

 Reaksi tipe E, penghentian penggunaan misalnya timbul kembali karena 

ketidakcukupan adrenokortikal. 
7. Kepatuhan 

Kepatuhan adalah tingkat ketepatan perilaku seorang individu dengan nasihat medis 
atau kesehatan. Kepatuhan pasien untuk minum obat.  

8. Pemilihan Obat 

 Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis ditegakkan dengan 

benar. Obat yang dipilih untuk mengobati setiap kondisi harus yang paling tepat dari 

yang tersedia. 
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9. Interaksi  Obat 

 Interaksi obat adalah peristiwa di mana kerja obat dipengaruhi oleh obat lain yang 

diberikan bersamaan atau hampir bersamaan. Efek obat dapat bertambah kuat atau 

berkurang karena interaksi ini akibat yang dikehendaki dari interaksi ini ada dua 

kemungkinan yakni meningkatkan efek toksik atau efek samping atau berkurangnya 

efek klinik yang diharapkan. 

 

Latihan 
 

1) Tuliskan kategori DRP 
2) Jelaskan pengertian asuhan kefarmasian! 
3) Tuliskan fungsi asuhan kefarmasian! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan  

 

Asuhan kefarmasian tidak hanya melibatkan terapi obat tapi juga keputusan tentang 

penggunaan obat pada pasien. Termasuk keputusan untuk tidak menggunakan terapi obat, 

pertimbangan pemilihan obat, dosis, rute dan metoda pemberian, pemantauan terapi obat 

dan pemberian informasi dan konseling pada pasien (American Society of Hospital 

Pharmacists, 1993). Cipolle et al (1970) mendefinisikan asuhan kefarmasian sebagai suatu 

praktik pelayanan kefarmasian di mana farmasis bertanggung jawab terhadap terapi obat 

yang digunakan pasien dan mempunyai komitmen dan integritas terhadap praktik tersebut. 

Kategori DRPs:  
1) Ada indikasi yang tidak diterapi.  
2) Pemilihan obat yang salah.  
3) Dosis subterapi.  
4) Gagal dalam menerima obat.  
5) Over dosis.   
6) Reaksi obat merugikan.  
7) Interaksi obat.  
8) Penggunaan obat tanpa indikasi. 

 

Ringkasan 
 

Asuhan kefarmasian (Pharmaceutical care) adalah tanggung jawab langsung farmasis 

pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan mencapai 

hasil yang ditetapkan yang memperbaiki kualitas hidup pasien. Asuhan kefarmasian tidak 

hanya melibatkan terapi obat tapi juga keputusan tentang penggunaan obat pada pasien. 

Kategori DRPs:  

1. Ada indikasi yang tidak diterapi.  

2. Pemilihan obat yang salah.  

3. Dosis subterapi.  
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4. Gagal dalam menerima obat.  

5. Over dosis.   

6. Reaksi obat merugikan.  

7. Interaksi obat.  

8. Penggunaan obat tanpa indikasi. 
 

Fungsi Asuhan Kefarmasian: 

1. Mengidentifikasikan DRP yang potensial dan aktual.  

2. Memecahkan DRP yang aktual.  

3. Mencegah DRP yang potensial. 

 

DRPs (Drug Related Problems) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang menyertai 

terapi obat yang aktual atau potensial bertentangan dengan kemampuan pasien untuk 

mencapai outcome medik yang optimal. 

 

Tes 1 
 

1) Penggunaan antibiotik harus diminum sampai habis selama satu kurum pengobatan, 
meskipun gejala klinik sudah mereda atau menghilang sama sekali, adalah DRP yang 
termasuk dalam klasifikasi .... 
A. Durasi obat 
B. Frekuensi obat 
C. Indikasi obat 
D. Keamanan 
 

2) Reaksi idiosinkratik atau reaksi imunologi yang ditimbulkan obat adalah kejadian ADR 
tipe .... 
A. Tipe A 
B. Tipe B 
C. Tipe C 
D. Tipe D 
 

3) Peristiwa di mana kerja obat dipengaruhi oleh obat lain atau makanan dan minuman 
yang diberikan bersamaan atau hampir bersamaan disebut .... 
A. Efek samping obat 
B. Reaksi obat merugikan 
C. Interaksi obat 
D. Kejadian obat merugikan 
 

4) Penggunaan …. harus diminum sampai habis selama satu kurun pengobatan, meskipun 
gejala klinik sudah mereda atau menghilang sama sekali .... 
A. Analgetika 
B. Antihistamin 
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C. Antihipertensi 
D. Antibiotik 
 

5) …. sebagai suatu praktik pelayanan kefarmasian di mana farmasis bertanggung jawab 
terhadap terapi obat yang digunakan pasien dan mempunyai komitmen dan integritas 
terhadap praktik tersebut 
A. Asuhan kefarmasian 
B. Asuhan kebidanan 
C. Asuhan keperawatan 
D. Asuhan fisioterapi 
 

6) Reaksi idiosinkratik atau reaksi imunologi yang termasuk reaksi tipe II adalah .... 
A. Anafilaktik 
B. Sitotoksik 
C. Serum 
D. Darah 
 

7) Peristiwa atau keadaan yang menyertai terapi obat yang aktual atau potensial 
bertentangan dengan kemampuan pasien untuk mencapai outcome medik yang 
optimal disebut .... 
A. DRP 
B. ADR 
C. MESO 
D. ME 
 

8) Jumlah obat yang diberikan lebih dari yang diperlukan untuk pengobatan penyakit dan 
dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan disebut .... 
A. Terapeutik 
B. Polifarmasi 
C. Asuhan kefarmasin 
D. Subterapi 
 

9) Yang bukan termasuk kategori DRP adalah .... 
A. Ada indikasi yang tidak diterapi  
B. Pemilihan obat yang salah  
C. Dosis subterapi  
D. Penggunaan obat indikasi  
 

10) Asuhan kefarmasian (Pharmaceutical care) adalah tanggung jawab langsung farmasis 
pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan 
mencapai hasil yang ditetapkan yang   memperbaiki .... 
A. Kualitas hidup pasien 
B. Kualitas kesejahteraan pasien 
C. Kualitas sakit pasien 
D. Kualitas tempat tinggal pasien 
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Topik 2 

Pengkajian Pelayanan Resep 

 
A.   PENGERTIAN  

 

Resep adalah permintaan tertulis dan elekronik dari seorang dokter kepada apoteker 

pengelola apotek untuk menyiapkan dan/atau membuat, meracik, serta menyerahkan obat 

kepada pasien. Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap.  

Pelayanan Resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian 

Resep, penyiapan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan termasuk peracikan Obat, 

pemeriksaan, penyerahan disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan 

Resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian Obat (medication 

error).  

Proses pengobatan menggambarkan suatu proses normal atau "fisiologik" dari 

pengobatan, di mana diperlukan pengetahuan, keahlian sekaligus berbagai pertimbangan 

profesional dalam setiap tahap sebelum membuat suatu keputusan. Kenyataannya dalam 

praktek, sering dijumpai kebiasaan pengobatan (peresepan, prescribing habit) yang tidak 

berdasarkan proses dan tahap ilmiah tersebut. Hal ini sering menimbulkan suatu keadaan 

"patologik" atau tidak normal dalam peresepan dengan berbagai dampaknya yang 

merugikan. Secara umum patologi peresepan ini lebih dikenal sebagai peresepan yang tidak 

rasional (irrational prescribing) atau peresepan yang tidak benar (in appropriate prescribing). 

 
B.   PENGKAJIAN RESEP 

 

Kegiatan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat, bila ditemukan masalah 

terkait obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis Resep. Tenaga farmasi harus 

melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan 

persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.  

Persyaratan administrasi meliputi:  

1.  Nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien.  

2.  Nama, nomor izin, alamat dan paraf dokter.  

3.  Tanggal Resep dan.  

4.  Ruangan/unit asal Resep.  
 

Persyaratan farmasetik meliputi:  

1.  Nama Obat, bentuk dan kekuatan sediaan. 

2.  Dosis dan Jumlah Obat.  

3.  Stabilitas dan.  

4.  Aturan dan cara penggunaan.  
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Persyaratan klinis meliputi:  

1.  Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan Obat.  

2.  Duplikasi pengobatan.  

3.  Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD).  

4.  Kontraindikasi.  

5.  Interaksi Obat.  

 

Pelayanan resep adalah menjadi tanggung jawab pengelola apotek. penanggung jawab 

apotek wajib melayani resep sesuai dengan tanggung dengan keahlian profesinya dan 

dilandasi pada kepentingan masyarakat. Wajib memberi informasi tentang penggunaan 

secara tepat, aman, rasional, kepada pasien atas permintaan masyarakat (Anief, 2005).  

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien 

yang mengacu kepada Pharmaceutical Care. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula 

hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang 

komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien.  

Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, 

monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan 

terdokumentasi dengan baik. Farmasi harus memahami dan menyadari kemungkinan 

terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan. 

Kesalahan terapi (medication error) sering terjadi di praktek umum maupun rumah 

sakit. Kesalahan yang terjadi bisa karena peresepan yang salah, dan itu terjadi karena 

kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Setiap langkah mulai pengumpulan data 

pasien (anamnesis, pemeriksaan jasmani, dan pemeriksaan penunjang lainnya) berperan 

penting untuk pemilihan obat dan akhirnya penulisan resep. Kesalahan pemilihan jenis obat, 

dosis, cara pemakaian, penulisan yang sulit dibaca merupakan faktor yang bisa 

meningkatkan kesalahan terapi.  

Setelah resep ditulis, wajib menjelaskan tentang berbagai hal kepada pasien yaitu: 

1.  Efek obat: Efek utama obat yang menjadi dasar pilihan kita untuk mengatasi 

permasalahan/diagnosis perlu dijelaskan kepada pasien, misalnya gejala demam dan 

pusing akan berkurang atau hilang. 

2.  Efek samping: Demikian pula efek samping yang mungkin muncul akibat menggunakan 

obat. Namun perlu bijaksana, agar pasien tidak justru menjadi takut karena ESO, yang 

penting pasien tahu dan bisa mengantisipasi bila efek samping itu muncul, misalnya 

hipoglikemia akibat obat anti diabetes, mengantuk akibat anti-histamin. 

3.  Instruksi: Pasien harus jelas tentang saat minum obat, cara minum obat, misalnya obat 

diminum 3 kali (pagi, siang dan malam, sesudah/sebelum makan), cara 

menyimpannya, apa yang harus dilakukan bila ada masalah. Ada obat yang diminum 

secara bertahap dengan dosis berangsur-angsur naik dan setelah itu berangsur-angsur 

turun (kortikosteroid). 

4.  Peringatan: terkait dengan efek samping, misalnya tidak boleh mengemudi dan 

menjalankan mesin karena efek kantuk obat. 
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5.  Kunjungan berikutnya: jadwal kunjungan berikutnya ke dokter (untuk evaluasi dan 

monitor terapi).  

6.  Pasien perlu ditanya apakah semua informasi yang diberikan telah dimengerti dengan 

baik. Pasien bisa diminta untuk mengulang segenap informasi yang telah disampaikan. 

 

Pengkajian resep dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kelalaian 

pencantuman informasi, penulisan resep yang buruk dan penulisan resep yang tidak tepat. 

Dampak dari kesalahan tersebut sangat beragam, mulai yang tidak memberi risiko sama 

sekali hingga terjadinya kecacatan atau bahkan kematian. 

Faktor Penyebab Medication Errors adalah sebagai berikut. 
1. Kurangnya pengetahuan tentang obat. 
2. Kurangnya informasi tentang pasien. 
3. Kesalahan dan kehilangan arsip. 
4. Kesalahan pada tulisan. 
5. Kesalahan interaksi dengan pemberi pelayanan yang lain. 
6. Kesalahan dalam perhitungan dosis. 
7. Masalah dalam memasukkan obat melalui selang infus lewat parenteral. 
8. Pengontrolan yang kurang. 
9. Masalah dalam penyimpanan dan pengantaran obat. 
10. Kesalahan dalam preparasi. 
11. Kekurangan standarisasi. 

 

Pemakaian obat tidak rasional yang terdapat dalam resep memberikan manfaat yang 

didapat tidak sebanding dengan kemungkinan risiko yang disandang pasien atau biaya yang 

harus dikeluarkan. Tetapi secara lebih luas pemakaian obat yang tidak rasional akan 

memberikan ciri umum seperti yang diuraikan berikut. 
1. Pemakaian obat di mana sebenarnya indikasi pemakaiannya secara medik tidak ada 

atau samar-samar. 
2. Pemilihan obat yang keliru untuk indikasi penyakit tertentu. 
3. Cara pemberian obat, dosis, frekuensi dan lama pemberian yang tidak sesuai. 
4. Pemakaian jenis obat dengan potensi toksisitas atau efek samping lebih besar padahal 

obat lain yang sama kemanfaatannya (efficacy) dengan potensi efek samping lebih 
kecil juga ada. 

5. Pemakaian obat mahal padahal alternatif yang lebih murah dengan kemanfaatan dan 
keamanan yang sama tersedia. 

6. Tidak memberikan pengobatan yang sudah diketahui dan diterima kemanfaatannya 
dan keamanannya (established efficacy and safety). 

7. Memberikan pengobatan dengan obat yang kemanfaatan dan keamanannya masih 
diragukan. 

8. Pemakaian obat yang semata-mata didasarkan pada pengalaman individual tanpa 
mengacu kepada sumber informasi ilmiah yang layak, atau hanya didasarkan pada 
sumber-sumber informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. 
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9. Pemakaian obat yang didasarkan pada instink dan intuisi tanpa melihat fakta dan 
kebenaran ilmiah yang lazim. Ini misalnya terlihat pada dokter yang mengklaim 
mempunyai cara inkonvensional dalam pengobatan. 

 

Bentuk ketidakrasionalan pemakaian obat juga dapat dikelompokkan seperti berikut.  
1. Peresepan boros (extravagant), yakni peresepan dengan obat-obat yang lebih mahal 

padahal ada alternatif yang lebih murah dengan manfaat dan keamanan yang sama. 
Termasuk di sini mestinya adalah peresepan yang terlalu berorientasi ke pengobatan 
simtomatik sampai mengurangi alokasi obat yang lebih vital. Misalnya pemakaian obat 
antidiare yang berlebihan dapat menurunkan alokasi untuk oralit yang notabene lebih 
vital untuk menurunkan mortalitas. 

2. Peresepan berlebihan (over prescribing), terjadi bila dosis obat, lama pemberian atau 
jumlah obat yang diresepkan melebihi ketentuan. Juga peresepan dengan obat yang 
sebenarnya tidak diperlukan dapat dikategorikan dalam bentuk ketidakrasionalan ini. 

3. Peresepan yang salah (incorrect prescribing), mencakup pemakaian obat untuk indikasi 
yang keliru, diagnosis tepat tetapi obatnya keliru, pemberian obat ke pasien salah. Juga 
pemakaian obat tanpa memperhitungkan kondisi lain yang diderita bersamaan. 

4. Peresepan majemuk (multiple prescribing), yakni pemakaian dua atau lebih kombinasi 
obat padahal sebenarnya cukup hanya diberikan obat tunggal saja. Termasuk di sini 
adalah pengobatan terhadap semua gejala yang mungkin tanpa mengarah ke penyakit 
utamanya. Sebagai contoh, di Puskesmas pasien yang datang rata-rata akan menerima 
obat lebih 4 jenis per episode kunjungan. 

5. Peresepan kurang (under prescribing) terjadi kalau obat yang diperlukan tidak 
diresepkan, dosis tidak cukup atau lama pemberian terlalu pendek.  

 

Walaupun mungkin masih banyak faktor pendorong/penyebab lain terhadap 

terjadinya ketidakrasionalan peresepan, tetapi secara ringkas dapat dikelompokkan 

berdasarkan sumbernya. 
1. Sistem pendidikan. 
2. Sistem pelayanan. 
3. Pasien. 
4. Lingkungan. 
5. Promosi industri yang berlebihan. 

 
C.   PENYERAHAN RESEP 

 

Setelah penyiapan obat, dilakukan hal sebagai berikut. 
1. Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali 

mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah 
obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep). 

2. Memanggil nama dan nomor tunggu pasien. 
3. Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. 
4. Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat. 
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5. Memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal lain yang terkait dengan obat 
tersebut, antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, 
kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat. 

6. Penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan 
sopan, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya kurang stabil. 

7. Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya. 
8. Membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker (apabila 

diperlukan). 
9. Menyimpan resep pada tempatnya dan mendokumentasikan yang memudahkan untuk 

pelaporan. 

 

Latihan 
 

1) Tuliskan faktor penyebab terjadinya medication error. 
2) Jelaskan apa yang perlu di informasikan kepada pasien ketika pasien sudah menerima 

obat! 
3) Jelaskan bentuk pemakaian obat yang tidak rasional!  

 

Petunjuk Jawaban Latihan  

 
1) Kesalahan terapi (medication errors) sering terjadi di praktek umum maupun rumah 

sakit. Kesalahan yang terjadi bisa karena peresepan yang salah, dan itu terjadi karena 
kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Setiap langkah mulai pengumpulan 
data pasien (anamnesis, pemeriksaan jasmani, dan pemeriksaan penunjang lainnya) 
berperan penting untuk pemilihan obat dan akhirnya penulisan resep. Kesalahan 
pemilihan jenis obat, dosis, cara pemakaian, penulisan yang sulit dibaca merupakan 
faktor yang bisa meningkatkan kesalahan terapi. 

2) Pemakaian obat tidak rasional yang terdapat dalam resep memberikan manfaat yang 
didapat tidak sebanding dengan kemungkinan risiko yang disandang pasien atau biaya 
yang harus dikeluarkan. Tetapi secara lebih luas pemakaian obat yang tidak rasional 
akan memberikan masalah tang berkaitan dengan penggunaan obat. 

 

Ringkasan 
 

Pelayanan Resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian 

Resep, penyiapan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai termasuk 

peracikan Obat, pemeriksaan, penyerahan disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap 

alur pelayanan Resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian Obat 

(medication error). 

Kegiatan untuk menganalisa adanya masalah terkait Obat, Petugas farmasi harus 

melakukan pengkajian Resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan 

persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.  
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Pemakaian obat tidak rasional yang terdapat dalam resep memberikan manfaat yang 

didapat tidak sebanding dengan kemungkinan risiko yang disandang pasien atau biaya yang 

harus dikeluarkan. 

Pengkajian resep dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kelalaian 

pencantuman informasi, penulisan resep yang buruk dan penulisan resep yang tidak tepat. 

Dampak dari kesalahan tersebut sangat beragam, mulai yang tidak memberi risiko sama 

sekali hingga terjadinya kecacatan atau bahkan kematian. 

 

Tes 2 
 

1) Pemakaian obat untuk indikasi yang keliru, diagnosis tepat tetapi obatnya keliru, 
pemberian obat ke pasien salah. Juga pemakaian obat tanpa memperhitungkan kondisi 
lain yang diderita bersamaan disebut .... 
A. Peresepan majemuk 
B. Peresepan yang salah 
C. Peresepan boros 
D. Peresepan berlebihan 
 

2) Dalam pengkajian resep, nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan adalah bentuk 
persyaratan .... 
A. Persyaratan klinik 
B. Persyaratan farmasetik 
C. Persyaratan administrasi 
D. Persyaratan laboratorium 
 

3) Bagian yang termasuk dalam persyaratan klinik pada pengkajian resep adalah .... 
A. Alamat pasien 
B. Nama obat 
C. Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD) 
D. Kekuatan sediaan 
 

4) Penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan 
sopan, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin …. kurang stabil. 
A. Etika 
B. Perilaku 
C. Sifat 
D. Emosi 
 

5) Peresepan …. yakni peresepan dengan obat yang lebih mahal padahal ada alternatif 
yang lebih murah dengan manfaat dan keamanan yang sama 
A. Peresepan majemuk 
B. Peresepan yang salah 
C. Peresepan boros 
D. Peresepan berlebihan 
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6) Yang bukan faktor penyebab Medication Errors adalah sebagai berikut: 
A. Kurangnya pengetahuan tentang obat 
B. Kurangnya informasi tentang pasien 
C. Kesalahan dan kehilangan arsip 
D. Kesalahan pada pasien 
 

7) Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien 
yang mengacu kepada .... 
A. Pharmaceutical Care 
B. Nurse Care 
C. Home Care 
D. Medical Care 
 

8) Kesalahan yang terjadi bisa karena peresepan yang salah, dan itu terjadi karena 
kesalahan dalam proses pengambilan keputusan disebut .... 
A. Medication safety 
B. Medication Error 
C. Medication Incident 
D. Side Effect 
 

9) Pemakaian …. yang terdapat dalam resep memberikan manfaat yang didapat tidak 
sebanding dengan kemungkinan risiko yang disandang pasien atau biaya yang harus 
dikeluarkan 
A. Obat tidak rasional 
B. Obat rasional 
C. Obat bebas 
D. Obat keras 
 

10) Pasien harus jelas tentang saat minum obat, cara minum obat, misalnya obat diminum 
3 kali (pagi, siang dan malam, sesudah/sebelum makan), cara menyimpannya, apa 
yang harus dilakukan bila ada masalah. Maka pasien tersebut harus diberikan .... 
A. Instruksi/informasi 
B. Peringatan 
C. Kunjungan 
D. Nasihat 
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Topik 3 

Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat 

 
A.   PENDAHULUAN 

 

Pemantauan merupakan proses kegiatan untuk melakukan identifikasi masalah dan 

pengukuran besarnya masalah, dan penilaian terhadap keberhasilan dalam penggunaan obat 

rasional. Pemantauan merupakan metode yang digunakan untuk keperluan pengawasan/ 

pengendalian serta bimbingan dan pembinaan. Melakukan pemantauan penggunaan obat 

mempunyai dua komponen aktif, yaitu:  

1.  Pengawasan dan pengendalian terhadap mutu penggunaan obat, pencatatan, serta 

pelaporannya. 

2.  Membina dan membimbing pelaksana pengobatan agar senantiasa meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan mereka dalam rangka pemakaian obat yang rasional, 

serta membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. 

 

Salah satu cara untuk melakukan evaluasi penerapan Penggunaan Obat Rasional (POR) 

adalah dengan cara pemantauan dan evaluasi. Monitoring yang terus menerus akan 

menghasilkan ketersediaan obat yang sesuai dengan kebutuhan sehingga mencapai 

penggunaan obat yang rasional. 

Pemantauan penggunaan obat dapat digunakan untuk melihat mutu pelayanan 

kesehatan. Dengan pemantauan ini maka dapat dideteksi adanya kemungkinan penggunaan 

obat yang berlebih (over prescribing), kurang under prescribing), majemuk (multiple 

prescribing) maupun tidak tepat incorrect prescribing). Pemantauan dan evaluasi 

penggunaan obat secara teratur dapat mendukung perencanaan obat sesuai dengan 

kebutuhan untuk mencapai Penggunaan Obat Rasional. 

 
B.   CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN OBAT 

 

Pemantauan penggunaan obat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. 

1.  Pemantauan Secara Langsung 

 Dilakukan dengan mengamati proses pengobatan mulai dari anamnesis, pemeriksaan, 

peresepan, hingga penyerahan obat ke pasien. Pemantauan dengan cara ini dapat 

dilakukan secara berkala pada waktu-waktu yang tidak diberitahukan sebelumnya, 

sehingga diperoleh gambaran nyata mengenai praktik pemakaian obat yang 

berlangsung pada saat itu. 

 Komponen Pemantauan Penggunaan Obat. 

 Pemantauan dilakukan terhadap: 

a.  Kecocokan antara gejala/tanda-tanda (symptoms/signs), diagnosis dan jenis 

pengobatan yang diberikan. 
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b.  Kesesuaian antara pengobatan yang diberikan dengan pedoman pengobatan 

yang ada. 

c.  Pemakaian obat tanpa indikasi yang jelas (misalnya antibiotik untuk ISPA non 

pneumonia). 

d.  Praktek polifarmasi untuk keadaan yang sebenarnya cukup hanya diberikan satu 

atau 2 jenis obat. 

e.  Ketepatan indikasi. 

f.  Ketepatan jenis, jumlah, cara dan lama pemberian (didasarkan pada pedoman 

pengobatan yang ada). 

g.  Kesesuaian obat dengan kondisi pasien (misalnya ditemukan pemberian injeksi 

pada diare). 

2.  Pemantauan secara tidak langsung 

 Pemantauan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui: 

 Dari kartu status pasien: 

 Kecocokan dan ketepatan antara: 
a. Gejala dan tanda yang ditemukan selama anamnesis dan pemeriksaan, dengan. 
b. Diagnosis yang dibuat dalam kartu status penderita, serta. 
c. Pengobatan (terapi) yang diberikan (termasuk jenis, jumlah, dan cara pemberian 

obat). 
 

Pemantauan dan evaluasi meliputi: 

1.  Pencatatan dan Pelaporan 

 Adapun cara pencatatan dan pelaporan yang baku adalah sebagai berikut. 

 Status pasien. 

a.  Kolom anamnesis/pemeriksaan: 

 Diisi keterangan yang bersifat patognomonik untuk kondisi yang dijumpai (baik 

keluhan, gejala klinik, dan hasil pemeriksaan). 

b.  Kolom diagnosis: 

 Diisi dengan jelas diagnosisnya secara lengkap. Kalau ada 2 diagnosis, tuliskan 

keduanya, misalnya bronkitis dengan diare. 

c.  Kolom terapi: 

 Diisi dengan obat yang diberikan. 

 Kelengkapan dengan kesederhanaan ini memungkinkan pemantauan terhadap 

kecocokan antara kolom anamnesis, kolom diagnosis, dan kolom terapi. 

2.  Monitoring dan Evaluasi Indikator Peresepan 

 Empat indikator peresepan yang akan dinilai dalam pemantauan dan evaluasi 

penggunaan obat yang rasional adalah: 

a.  Rata-rata jumlah obat per pasien. 

b.  Persentase penggunaan antibiotik. 

c.  Persentase penggunaan injeksi. 

d.  Persentase penggunaan obat generik. 

3.  Pengumpulan Data Peresepan 
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C.   MONITORING EFEK SAMPING OBAT (MESO) 

 

Setiap obat mempunyai kemungkinan untuk menyebabkan efek samping, oleh karena 

seperti halnya efek farmakologik, efek samping obat juga merupakan hasil interaksi yang 

kompleks antara molekul obat dengan tempat kerja spesifik dalam sistem biologik tubuh. 

Efek farmakologik terjadi secara ekstrem, akan menimbulkan pengaruh buruk terhadap 

sistem biologik tubuh.  

Efek samping adalah efek obat yang tidak dikehendaki yang merugikan atau 

membahayakan pasien (adverse drug reactions) dari suatu pengobatan. Efek samping tidak 

mungkin dihindari/dihilangkan sama sekali, tetapi dapat ditekan atau dicegah seminimal 

mungkin dengan menghindari faktor risiko yang sebagian besar sudah diketahui.  

Beberapa contoh efek samping misalnya:  
1. Reaksi alergi akut karena penisilin (reaksi imunologik).  
2. Hipoglikemia berat karena pemberian insulin (efek farmakologik yang berlebihan).  
3. osteoporosis karena pengobatan kortikosteroid jangka lama (efek samping karena 

penggunaan jangka lama). 
4. Hipertensi karena penghentian pemberian klonidin (gejala penghentian obat - 

withdrawal syndrome).  
5. Fokomelia pada anak karena ibunya menggunakan talidomid pada masa awal 

kehamilan (efek teratogenik). 

 

Angka kejadian yang dilaporkan cukup beragam. Dari negara Barat, ternyata angka 

yang didapatkan cukup mengejutkan, yakni: 
1. Pasien rawat tinggal, yang rata-rata menerima 5-10 jenis obat selama 10 hari 

perawatan di rumah sakit, lebih 25%-nya akan menderita 1 macam atau lebih efek 
samping obat dari berbagai derajat, dan 1% menderita efek samping yang 
membahayakan kehidupan. Pada pasien rawat tinggal ini, efek samping yang berat 
paling banyak terjadi pada pengobatan kemoterapi kanker. Di praktek swasta, 
kemungkinan terjadinya efek samping jauh lebih besar. Terbukti dari pasien akut yang 
masuk rumah sakit (hospital admission), 25% nya ternyata disebabkan karena atau 
berhubungan dengan efek samping obat.  

2. Kematian di rumah sakit, 0,24-2,9% adalah karena efek samping obat.  
3. Golongan umur yang terbanyak mengalami efek samping adalah orang tua. Kelompok 

ini umumnya menerima jenis obat cukup banyak, sedangkan respons farmakokinetik 
dan farmakodinamik tidak sama.  

 

Data di Indonesia belum banyak terungkap, namun paling tidak angka ini dapat 

memberikan gambaran kejadian dan masalahnya. 

a.  Penggolongan Efek Samping Obat 

 Efek samping yang dapat diperkirakan 

  Efek farmakologik yang berlebihan Terjadinya efek farmakologik yang berlebihan 

(disebut juga efek toksik) dapat disebabkan karena dosis relatif yang terlalu besar bagi 

pasien yang bersangkutan. Keadaan ini dapat terjadi karena dosis yang diberikan 
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memang besar, atau karena adanya perbedaan respons kinetik atau dinamik pada 

kelompok-kelompok tertentu, misalnya pada pasien dengan gangguan faal ginjal, 

gangguan faal jantung, perubahan sirkulasi darah, usia, genetik, sehingga dosis yang 

diberikan dalam takaran lazim, menjadi relatif terlalu besar pada pasien-pasien 

tertentu: anak, usia lanjut, kehamilan. Selain itu efek ini juga bisa terjadi karena 

interaksi farmakokinetik maupun farmakodinamik antar obat yang diberikan 

bersamaan, sehingga efek obat menjadi lebih besar. Efek samping jenis ini umumnya 

dijumpai pada pengobatan dengan depresansia susunan saraf pusat, obat pemacu 

jantung, antihipertensi dan hipoglikemika/antidiabetika.  

Beberapa contoh spesifik dari jenis efek samping ini misalnya:  
1) Depresi respirasi pada pasien-pasien bronkitis berat yang menerima pengobatan 

dengan morfin atau benzodiazepin. 
2) Hipotensi yang terjadi pada stroke, infark miokard atau kegagalan ginjal pada 

pasien yang menerima obat antihipertensi dalam dosis terlalu tinggi. 
3) Bradikardia pada pasien-pasien yang menerima digoksin dalam dosis terlalu 

tinggi.  
4) Palpitasi pada pasien asma karena dosis teofilin yang terlalu tinggi.  
5) Hipoglikemia karena dosis antidiabetika terlalu tinggi.  
6) Perdarahan yang terjadi pada pasien yang sedang menerima pengobatan dengan 

warfarin, karena secara bersamaan juga minum aspirin.  

 Semua pasien mempunyai risiko untuk mendapatkan efek samping karena dosis yang 

terlalu tinggi ini, dan upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan 

perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok pasien dengan risiko tinggi tadi 

(penurunan fungsi ginjal, penurunan fungsi hepar, bayi dan usia lanjut).  

 Selain itu riwayat pasien dalam pengobatan yang mengarah ke kejadian efek samping 

juga perlu diperhatikan: 
1) Gejala penghentian obat Gejala penghentian obat (gejala putus obat, withdrawal 

syndrome) adalah munculnya kembali gejala penyakit semula atau reaksi 
pembalikan terhadap efek farmakologik obat, karena penghentian pengobatan. 
Contoh yang banyak dijumpai misalnya: agitasi ekstrem, takikardi, rasa bingung, 
delirium dan konvulsi yang mungkin terjadi pada penghentian pengobatan 
dengan depresansia susunan saraf pusat seperti barbiturat, benzodiazepin dan 
alkohol, krisis Addison akut yang muncul karena penghentian terapi 
kortikosteroid, hipertensi berat dan gejala aktivitas simpatetik yang berlebihan 
karena penghentian terapi klonidin, gejala putus obat karena narkotika.  

2) Reaksi putus obat ini terjadi, karena selama pengobatan telah berlangsung 
adaptasi pada tingkat reseptor. Adaptasi ini menyebabkan toleransi terhadap 
efek farmakologik obat, sehingga umumnya pasien memerlukan dosis yang 
makin lama makin besar (sebagai contoh berkurangnya respons penderita 
epilepsi terhadap fenobarbital/fenitoin, sehingga dosis perlu diperbesar agar 
serangan tetap terkontrol). Reaksi putus obat dapat dikurangi dengan cara 
menghentikan pengobatan secara bertahap misalnya dengan penurunan dosis 
secara berangsur-angsur, atau dengan menggantikan dengan obat sejenis yang 
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mempunyai aksi lebih panjang atau kurang poten, dengan gejala putus obat yang 
lebih ringan.  

3) Efek samping yang tidak berupa efek farmakologik utama Efek-efek samping 
yang berbeda dari efek farmakologik utamanya, untuk sebagian besar obat 
umumnya telah dapat diperkirakan berdasarkan penelitian-penelitian yang telah 
dilakukan secara sistematik sebelum obat mulai digunakan untuk pasien. Efek-
efek ini umumnya dalam derajad ringan namun angka kejadiannya bisa cukup 
tinggi. Sedangkan efek samping yang lebih jarang dapat diperoleh dari laporan-
laporan setelah obat dipakai dalam populasi yang lebih luas. Data efek samping 
berbagai obat dapat ditemukan dalam buku-buku standard, umumnya lengkap 
dengan perkiraan angka kejadiannya. Sebagai contoh misalnya.  

4) Iritasi lambung yang menyebabkan keluhan pedih, mual dan muntah pada obat-
obat kortikosteroid oral, analgetika-antipiretika, teofilin, eritromisin, rifampisin.  

5) Rasa ngantuk (drowsiness) setelah pemakaian antihistaminika untuk anti mabok 
perjalanan (motion sickness).  

6) Kenaikan enzim-enzim transferase hepar karena pemberian rifampisin.  
7) Efek teratogenik obat-obat tertentu sehingga obat tersebut tidak boleh diberikan 

pada wanita hamil.  
8) Penghambatan agregasi trombosit oleh aspirin, sehingga memperpanjang waktu 

pendarahan.   
9) Ototoksisitas karena kinin/kinidin.  

b. Efek samping yang tidak dapat diperkirakan 

1) Reaksi alergi Alergi obat atau reaksi hipersensitivitas merupakan efek samping 

yang sering terjadi, dan terjadi akibat reaksi imunologik. Reaksi ini tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya, sering kali sama sekali tidak tergantung dosis, dan 

terjadi hanya pada sebagian kecil dari populasi yang menggunakan suatu obat. 

Reaksinya dapat bervariasi dari bentuk yang ringan seperti reaksi kulit eritema 

sampai yang paling berat berupa syok anafilaksi yang bisa fatal.  

 Reaksi alergi dapat dikenali berdasarkan sifat-sifat khasnya, yaitu:  
a)   Gejalanya sama sekali tidak sama dengan efek farmakologiknya.  
b)   Sering kali terdapat tenggang waktu antara kontak pertama terhadap obat 

dengan timbulnya efek.  

2) Reaksi dapat terjadi pada kontak ulangan, walaupun hanya dengan sejumlah 

sangat kecil obat. 

3) Reaksi hilang bila obat dihentikan.  

4) Keluhan/gejala yang terjadi dapat ditandai sebagai reaksi imunologik, misalnya 

rash (ruam) di kulit, serum sickness, anafilaksis, asma, urtikaria, angio-edema.  

 Dikenal 4 macam mekanisme terjadinya alergi, yakni:  
a)   Tipe I. Reaksi anafilaksis: yaitu terjadinya interaksi antara antibodi IgE pada 

sel mast dan leukosit basofil dengan obat atau metabolit menyebabkan 
pelepasan mediator yang menyebabkan reaksi alergi, misalnya histamin, 
kinin, 5-hidroksi triptamin. Manifestasi efek samping bisa berupa urtikaria, 
rinitis, asma bronkial, angio-edema dan syok anafilaktik. Syok anafilaktik ini 
merupakan efek samping yang paling ditakuti. Obat-obat yang sering 
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menyebabkan adalah penisilin, streptomisin, anestetika lokal, media 
kontras yang mengandung jodium.  

b)   Tipe II. Reaksi sitotoksik: yaitu interaksi antara antibodi IgG, IgM atau IgA 
dalam sirkulasi dengan obat, membentuk kompleks yang akan 
menyebabkan lisis sel, Contohnya adalah trombositopenia karena 
kuinidin/kinin, digitoksin, dan rifampisin, anemia hemolitik karena 
pemberian penisilin, sefalosporin, rifampisin, kuinin dan kuinidin.  

c)   Tipe III. Reaksi imun-kompleks: yaitu interaksi antara antibodi IgG dengan 
antigen dalam sirkulasi, kemudian kompleks yang terbentuk melekat pada 
jaringan dan menyebabkan kerusakan endotelium kapiler. Manifestasinya 
berupa keluhan demam, artritis, pembesaran limfonodi, urtikaria, dan 
ruam makulopapular. Reaksi ini dikenal dengan istilah "serum sickness", 
karena umumnya muncul setelah penyuntikan dengan serum asing 
(misalnya anti-tetanus serum).  

d)   Tipe IV. Reaksi dengan media sel: yaitu sensitisasi limposit T oleh kompleks 
antigen-hapten-protein, yang kemudian baru menimbulkan reaksi setelah 
kontak dengan suatu antigen, menyebabkan reaksi inflamasi. Contohnya 
adalah dermatitis kontak yang disebabkan salep anestetika lokal, salep 
antihistamin, antibiotik dan antifungi topikal. Walaupun mekanisme efek 
samping dapat ditelusur dan dipelajari seperti diuraikan di atas, namun 
dalam praktek klinik manifestasi efek samping karena alergi yang akan 
dihadapi oleh klinisi meliputi:  
(1)   Demam. Umumnya demam dalam derajad yang tidak terlalu berat, 

dan akan hilang dengan sendirinya setelah penghentian obat 
beberapa hari.  

(2)   Ruam kulit (skin rashes). Ruam dapat berupa eritema, urtikaria, 
vaskulitis kutaneus, purpura, eritroderma dan dermatitis eksfoliatif, 
fotosensitifitas, erupsi. 

(3)   Penyakit jaringan ikat. Merupakan gejala lupus eritematosus sistemik, 
kadang-kadang melibatkan sendi, yang dapat terjadi pada pemberian 
hidralazin, prokainamid, terutama pada individu asetilator lambat.  

(4)   Gangguan sistem darah. Trombositopenia, neutropenia (atau 
agranulositosis), anemia hemolitika, dan anemia aplastika merupakan 
efek yang kemungkinan akan dijumpai, meskipun angka kejadiannya 
mungkin relatif jarang.  

(5)   Gangguan pernafasan: Asma akan merupakan kondisi yang sering 
dijumpai, terutama karena aspirin. Pasien yang telah diketahui 
sensitif terhadap aspirin kemungkinan besar juga akan sensitif 
terhadap analgetika atau antiinflamasi lain. 

 Reaksi karena faktor genetik Pada orang tertentu dengan variasi atau 

kelainan genetik, suatu obat mungkin dapat memberikan efek farmakologik 

yang berlebihan. Efek obatnya sendiri dapat diperkirakan, namun subjek 

yang mempunyai kelainan genetik seperti ini yang mungkin sulit dikenali 

tanpa pemeriksaan spesifik (yang juga tidak mungkin dilakukan pada 

pelayanan kesehatan rutin). Sebagai contoh misalnya:  
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(1)   Pasien yang menderita kekurangan pseudokolinesterase herediter 
tidak dapat memetabolisme suksinilkolin (suatu pelemas otot), 
sehingga bila diberikan obat ini mungkin akan menderita paralisis dan 
apnea yang berkepanjangan.  

(2)   Pasien yang mempunyai kekurangan enzim G6PD (glukosa-6-fosfat 
dehidrogenase) mempunyai potensi untuk menderita anemia 
hemolitika akut pada pengobatan dengan primakuin, sulfonamida 
dan kinidin. Kemampuan metabolisme obat suatu individu juga dapat 
dipengaruhi oleh faktor genetik. Contoh yang paling populer adalah 
perbedaan kemampuan metabolisme isoniazid, hidralazin dan 
prokainamid karena adanya peristiwa polimorfisme dalam proses 
asetilasi obat-obat tersebut. Berdasarkan sifat genetik yang dimiliki, 
populasi terbagi menjadi 2 kelompok, yakni individu-individu yang 
mampu mengasetilasi secara cepat (asetilator cepat) dan individu-
individu yang mengasetilasi secara lambat (asetilator lambat). Di 
Indonesia, 65% dari populasi adalah asetilator cepat, sedangkan 35% 
adalah asetilator lambat. Pada kelompok-kelompok etnik/sub-etnik 
lain, proporsi distribusi ini berbeda-beda. Efek samping umumnya 
lebih banyak dijumpai pada asetilator lambat daripada asetilator 
cepat. Sebagai contoh misalnya: - neuropati perifer karena isoniazid 
lebih banyak dijumpai pada asetilator lambat, - sindroma lupus 
karena hidralazin atau prokainamid lebih sering terjadi pada 
asetilator lambat. Pemeriksaan untuk menentukan apakah seseorang 
termasuk dalam kelompok asetilator cepat atau lambat sampai saat 
ini belum dilakukan sebagai kebutuhan rutin dalam pelayanan 
kesehatan, namun sebenarnya prosedur pemeriksaannya tidak sulit, 
dan dapat dilakukan.  

 Reaksi idiosinkratik Istilah idiosinkratik digunakan untuk 

menunjukkan suatu kejadian efek samping yang tidak lazim, tidak 

diharapkan atau aneh, yang tidak dapat diterangkan atau 

diperkirakan mengapa bisa terjadi. Untungnya reaksi idiosinkratik ini 

relatif sangat jarang terjadi. Beberapa contoh misalnya: 
(a)   Kanker pelvis ginjal yang dapat diakibatkan pemakaian analgetika 

secara serampangan. - Kanker uterus yang dapat terjadi karena 
pemakaian estrogen jangka lama tanpa pemberian progestogen sama 
sekali. 

(b)   Obat-obat imunosupresi dapat memacu terjadinya tumor limfoid. 
(c)   Preparat-preparat besi intramuskuler dapat menyebabkan sarkomata 

pada tempat penyuntikan. 
(d)   Kanker tiroid yang mungkin dapat timbul pada pasien-pasien yang 

pernah menjalani perawatan iodium-radioaktif sebelumnya.  
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D.   FAKTOR PENDORONG TERJADINYA EFEK SAMPING OBAT  
 

Faktor yang dapat mendorong terjadinya efek samping obat meliputi: 

1.  Faktor bukan obat Faktor-faktor pendorong yang tidak berasal dari obat antara lain 

adalah:  

a.  Intrinsik dari pasien, yakni umur, jenis kelamin, genetik, kecenderungan untuk 

alergi, penyakit, sikap dan kebiasaan hidup.  

b.  Ekstrinsik di luar pasien, yakni dokter (pemberi obat) dan lingkungan, misalnya 

pencemaran oleh antibiotika.  

2.  Faktor obat  
a. Intrinsik dari obat, yaitu sifat dan potensi obat untuk menimbulkan efek samping.  
b. Pemilihan obat.  
c. Cara penggunaan obat.  
d. Interaksi antar obat.  

 
E.   UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN EFEK SAMPING OBAT 

 

Sangat banyak pilihan obat yang tersedia untuk efek farmakologik yang sama. Masing-

masing obat mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing, baik dari segi manfaat 

maupun kemungkinan efek sampingnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah, jangan 

terlalu terpaku pada obat baru, di mana efek samping yang jarang namun fatal kemungkinan 

besar belum ditemukan. Sangat bermanfaat untuk selalu mengikuti evaluasi/penelaahan 

mengenai manfaat dan risiko obat, dari berbagai pustaka standard maupun dari pertemuan-

pertemuan ilmiah. Selain itu penguasaan terhadap efek samping yang paling sering dijumpai 

atau paling dikenal dari suatu obat akan sangat bermanfaat dalam melakukan evaluasi 

pengobatan. 

Upaya pencegahan agar kejadian efek samping dapat ditekan serendah mungkin, 

selalu dianjurkan untuk melakukan hal berikut.  
1. Selalu harus ditelusur riwayat rinci mengenai pemakaian obat oleh pasien pada waktu-

waktu sebelum pemeriksaan, baik obat yang diperoleh melalui resep dokter maupun 
dari pengobatan sendiri.  

2. Gunakan obat hanya bila ada indikasi jelas, dan bila tidak ada alternatif non-
farmakoterapi. 

3. Hindari pengobatan dengan berbagai jenis obat dan kombinasi sekaligus.  
4. Berikan perhatian khusus terhadap dosis dan respons pengobatan pada: anak dan bayi, 

usia lanjut, dan pasien-pasien yang juga menderita gangguan ginjal, hepar dan jantung. 
Pada bayi dan anak, gejala dini efek samping sering kali sulit dideteksi karena 
kurangnya kemampuan komunikasi, misalnya untuk gangguan pendengaran.  

5. Perlu ditelaah terus apakah pengobatan harus diteruskan, dan segera hentikan obat 
bila dirasa tidak perlu lagi.  

6. Bila dalam pengobatan ditemukan keluhan atau gejala penyakit baru, atau penyakitnya 
memberat, selalu ditelaah lebih dahulu, apakah perubahan tersebut karena perjalanan 
penyakit, komplikasi, kondisi pasien memburuk, atau justru karena efek samping obat. 
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Pedoman penanganan efek samping obat, yang timbul serta kemungkinan mekanisme 

terjadinya, dapat direncanakan sendiri, misalnya seperti berikut ini:  
1. Segera hentikan semua obat bila diketahui atau dicurigai terjadi efek samping. Telaah 

bentuk dan kemungkinan mekanismenya. Bila efek samping dicurigai sebagai akibat 
efek farmakologi yang terlalu besar, maka setelah gejala menghilang dan kondisi 
pasien pulih pengobatan dapat dimulai lagi secara hati-hati, dimulai dengan dosis kecil. 
Bila efek samping dicurigai sebagai reaksi alergi atau idiosinkratik, obat harus diganti 
dan obat semula sama sekali tidak boleh dipakai lagi. Biasanya reaksi 
alergi/idiosinkratik akan lebih berat dan fatal pada kontak berikutnya terhadap obat 
penyebab. Bila sebelumnya digunakan berbagai jenis obat, dan belum pasti obat yang 
mana penyebabnya, maka pengobatan dimulai lagi secara satu-persatu.  

2. Upaya penanganan klinik tergantung bentuk efek samping dan kondisi penderita. Pada 
bentuk-bentuk efek samping tertentu diperlukan penanganan dan pengobatan yang 
spesifik. Misalnya untuk syok anafilaksi diperlukan pemberian adrenalin dan obat serta 
tindakan lain untuk mengatasi syok. Contoh lain misalnya pada keadaan alergi, 
diperlukan penghentian obat yang dicurigai, pemberian antihistamin atau 
kortikosteroid (bila diperlukan). 

 

Banyak bukti menunjukkan bahwa sebenarnya efek samping obat (ESO) dapat dicegah, 

dengan pengetahuan yang bertambah, yang diperoleh dari kegiatan pemantauan aspek 

keamanan obat pasca pemasaran (atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah 

Farmakovigilans. Sehingga, kegiatan ini menjadi salah satu komponen penting dalam sistem 

regulasi obat, praktik klinik dan kesehatan masyarakat secara umum Pengawalan atau 

pemantauan aspek keamanan suatu obat harus secara terus menerus dilakukan untuk 

mengevaluasi konsistensi profil keamanannya atau risk-benefit ratio-nya. Di mana kita harus 

mempertimbangkan benefit harus lebih besar dari risk, untuk mendukung jaminan 

keamanan obat beredar. Pengawalan aspek keamanan obat senantiasa Setiap kejadian yang 

dicurigai sebagai efek samping obat perlu dilaporkan, baik efek samping yang belum 

diketahui hubungan kausalnya (KTD/AE) maupun yang sudah pasti merupakan suatu ESO 

(ADR). 

 

Latihan 
 

1) Jelaskan pengertian efek samping obat! 
2) Jelaskan bagaimana pemantauan dan evaluasi penggunaan obat secara langsung! 
3) Jelaskan bagaimana monitoring efek samping obat! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 
1) Efek samping adalah efek obat yang tidak dikehendaki yang merugikan atau 

membahayakan pasien (adverse drug reactions) dari suatu pengobatan. Efek samping 
tidak mungkin dihindari/dihilangkan sama sekali, tetapi dapat ditekan atau dicegah 
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seminimal mungkin dengan menghindari faktor risiko yang sebagian besar sudah 
diketahui. 

2) Pemantauan penggunaan obat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 
langsung. 

3) Pemantauan Secara Langsung dilakukan dengan mengamati proses pengobatan mulai 
dari anamnesis, pemeriksaan, peresepan, hingga penyerahan obat ke pasien. Efek 
samping yang tidak dapat diperkirakan merupakan efek samping yang sering terjadi, 
dan terjadi akibat reaksi imunologik. Reaksi ini tidak dapat diperkirakan sebelumnya, 
sering kali sama sekali tidak tergantung dosis, dan terjadi hanya pada sebagian kecil 
dari populasi yang menggunakan suatu obat. Reaksinya dapat bervariasi dari bentuk 
yang ringan seperti reaksi kulit eritema sampai yang paling berat berupa syok anafilaksi 
yang bisa fatal. 

 

Ringkasan 

 
1. Pemantauan terapi obat 

 Pemantauan merupakan metode yang digunakan untuk keperluan pengawasan/ 

pengendalian serta bimbingan dan pembinaan. Melakukan pemantauan penggunaan 

obat mempunyai dua komponen aktif, yaitu:  

a. Pengawasan dan pengendalian. 

b. Membina dan membimbing pelaksana pengobatan.  
 

 Pemantauan obat dapat dilakukan secara:  

a. Secara langsung dan.  

b. Secara tidak langsung. 
 

2. Evaluasi penggunaan obat 

 Salah satu cara untuk melakukan evaluasi penerapan Penggunaan Obat Rasional 

adalah dengan cara pemantauan dan evaluasi. Monitoring yang terus-menerus akan 

menghasilkan ketersediaan obat yang sesuai dengan kebutuhan sehingga mencapai 

penggunaan obat yang rasional. 

3. Monitoring efek samping obat 

 Efek samping adalah efek obat yang tidak dikehendaki yang merugikan atau 

membahayakan pasien (adverse reactions) dari suatu pengobatan obat mempunyai 

kemungkinan untuk menyebabkan efek samping, oleh karena seperti halnya efek 

farmakologik, efek samping obat juga merupakan hasil interaksi yang kompleks antara 

molekul obat dengan tempat kerja spesifik dalam sistem biologik tubuh. 
 

Banyak bukti menunjukkan bahwa sebenarnya efek samping obat (ESO) dapat dicegah, 

dengan pengetahuan yang bertambah. 
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Tes 3 
 

1) Mekanisme terjadinya alergi yang disebabkan karena reaksi anafilaksis termasuk reaksi 
alergi tipe .... 
A. Tipe I 
B. Tipe II 
C. Tipe III 
D. Tipe IV 
 

2) Indikator peresepan yang akan dinilai dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan 
obat yang rasional adalah .... 
A. Rata-rata jumlah obat per keluarga 
B. Persentase penggunaan antibiotik 
C. Persentase penggunaan alkes 
D. Persentase penggunaan obat paten 
 

3) Obat yang paling sering ditemukan menyebabkan iritasi pada lambung .... 
A. Analgetik-antipiretik 
B. Antihistamin 
C. Rifampicin 
D. Domperidon 
 

4) Efek samping dari obat penisilin .... 
A. Reaksi alergi akut   
B. Hipoglikemia   
C. osteoporosis   
D. Fokomelia  
 

5) Upaya pencegahan agar kejadian efek samping dapat ditekan serendah mungkin 
adalah kecuali .... 
A. Hindari pengobatan dengan berbagai jenis obat dan kombinasi sekaligus  
B. Berikan perhatian khusus terhadap dosis dan respons pengobatan  
C. segera hentikan obat bila dirasa tidak perlu lagi 
D. Segera ke dokter 
 

6) Penggunaan obat yang berlebih dalam resep disebut .... 
A. Over prescribing  
B. Under prescribing 
C. Multiple prescribing 
D. Incorrect prescribing 
 

7) Cara pencatatan dan pelaporan pada status pasien yang akan dilakukan pemantauan 
dan evaluasi penggunaan obat adalah .... 
A. Kolom anamnesis/pemeriksaan  
B. Kolom diagnosis  
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C. Kolom terapi  
D. Kolom MESO 
 

8) Manifestasi efek samping karena alergi yang akan dihadapi oleh klinisi  berupa 
eritema, urtikaria, vaskulitis kutaneus, purpura, eritroderma dan dermatitis eksfoliatif, 
fotosensitifitas, erupsi termasuk dalam golongan pada .... 
A. Demam 
B. Ruam kulit (skin rashes) 
C. Penyakit jaringan ikat  
D. Gangguan sistem darah 
 

9) Yang bukan komponen Pemantauan Penggunaan Obat .... 
A. Kecocokan antara gejala/tanda-tanda  
B. Kesesuaian antara pengobatan  
C. Pemakaian obat tanpa indikasi  
D. Pemakaian obat tunggal 
 

10) Efek Samping Obat adalah kepanjangan dari .... 
A. ESO 
B. MESO 
C. MOSE 
D. ADR 
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Kunci Jawaban Tes 
 

Tes 1 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

5) A 

6) B 

7) A 

8) B 

9) D 

10) A  

 

Tes 2 

1) B 

2) B 

3) C 

4) D 

5) C 

6) D 

7) A 

8) B 

9) A 

10) A  

 

Tes 3 

1) A 

2) B 

3) A 

4) A 

5) D 

6) A 

7) C 

8) B 

9) D 

10) A 
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BAB IV 

PEDOMAN TERAPI OBAT  DI RUMAH SAKIT 

Drs. Rusli. Sp., FTS. Apt 

 
PENDAHULUAN 

 
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian 

telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai 

suatu produk kepada pelayanan yang komprehensif (pharmaceutical care) dalam pengertian 
tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup 
pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan 
rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan 
terjadinya kesalahan pengobatan (medication error). 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah suatu unit di rumah sakit tempat 
penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan 

rumah sakit. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah kegiatan yang menyangkut 
pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi 
(perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, pelaporan, 

pemusnahan/penghapusan), pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, farmasi 
klinik di ruangan. 

Pengobatan penderita di rumah sakit dan dalam fasilitas perawatan kesehatan sering 
kali tergantung pada keefektifan penggunaan obat. Keragaman obat yang tersedia 
mengharuskan dikembangkannya suatu program penggunaan obat yang aman di rumah 
sakit guna memastikan bahwa penderita menerima pengobatan yang terbaik. Untuk 
kepentingan pengobatan penderita rumah sakit harus mempunyai suatu program evaluasi 
pemilihan dan penggunaan obat yang objektif di rumah sakit. Program ini adalah dasar 
terapi obat yang tepat dan ekonomis. Konsep sistem formularium rumah sakit adalah suatu 
metode yang tepat agar peredaran dan penggunaan obat di rumah sakit dapat dievaluasi 
untuk tujuan pengobatan yang rasional dan mutakhir seusai tuntutan pelayanan yang 

bermutu. 
Formularium rumah sakit adalah dokumen yang selalu diperbaharui secara terus 

menerus, yang berisi sediaan-sediaan obat yang terpilih dan informasi tambahan penting 
lainnya yang merefeksikan pertimbangan klinik mutakhir staf medic rumah sakit. 
Keberhasilan sistem formularium harus mendapat persetujuan dari komite medik, staf medik 
fungsional yang terorganisasi, anggota staf secara individu dan berfungsinya PFT yang 
terorganisasi dengan baik. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan formularium 
harus tertera dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga rumah sakit. 

Setelah mengikuti materi pelayanan farmasi klinik mahasiswa diharapkan mampu 
menjelaskan tentang pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. 

Kompetensi khusus dari BAB ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pedoman 
penggunaan obat di rumah sakit. BAB ini dibagi menjadi 2 Topik yaitu: 
Topik 1 :  Panitia Farmasi dan Terapi.  
Topik 2 :  Formularium Rumah Sakit. 
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Topik 1 

Panitia Farmasi dan Terapi 

 
A.   PENGERTIAN 

 

Disuatu rumah sakit diperlukan suatu fungsi Panitia Farmasi dan Terapi yang 

mencakup: 
1. Pengembangan kebijakan dan prosedur mengenai seleksi, distribusi, penanganan, 

penggunaan dan pemberian dan pemeliharaan sediaan farmasi dan perbekalan 
kesehatan. 

2. Pengembangan dan pemeliharaan formularium obat. 
3. Evaluasi dan apabila tidak ada mekanisme demikian, persetujuan protokol, berkaitan 

dengan penggunaan obat percobaan. 
4. Penetapan dan pengkajian semua reaksi obat yang merugikan. 

 

Fungsi pemantauan farmasi dan terapi tersebut dapat dilakukan oleh suatu komite, 

akan tetapi disebabkan kerumitan dan kepekaan kebijakan dari tugas tersebut, pelaksanaan 

fungsi diberikan kepada suatu komite dari staf medik yang biasa disebut panitia farmasi dan 

terapi (PFT). 

Komite medik adalah wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dari Ketua Staf 

Medis Fungsional (SMF) atau yang mewakili SMF yang ada di rumah sakit. Komite medis 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit (Permenkes No 

244/MENKES/PER/III/2008). 
Panitia Farmasi Terapi  (PFT) adalah sekelompok penasihat dari staf medik dan 

bertindak sebagai garis komunikasi organisasi antara staf medik dan instalasi farmasi rumah 
sakit. Pembentukan suatu PFT yang efektif akan memberikan kemudahan dalam pengadaan 
sistem formularium yang membawa perhatian staf medik pada obat yang terbaik dan 
membantu mereka dalam menyeleksi obat terapi yang tepat bagi pengobatan pasien 

tertentu. Panitia ini difungsikan rumah sakit untuk mencapai terapi obat yang rasional 
(Siregar dan Amalia, 2004). 

Ketua PFT dipilih dari dokter yang diusulkan oleh komite medik dan disetujui pimpinan 

rumah sakit. Ketua adalah seorang anggota staf medik yang memahami benar dan 
pendukung kemajuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dan mempunyai pengetahuan 
mendalam tentang terapi obat. Sekretaris panitia adalah kepala IFRS atau apoteker senior 
lain yang ditunjuk oleh kepala IFRS. Susunan anggota PFT harus mencakup dari tiap SMF 
yang ada di rumah sakit (Siregar dan Amalia, 2004). 

Tujuan dibentuknya PFT adalah: 
1. Memberikan nasihat dalam merumuskan kebijakan, metode untuk evaluasi, pemilihan 

dan penggunaan obat di rumah sakit. 
2. Di bidang pendidikan PFT membantu merumuskan program yang dibuat guna 

memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan profesional akan pengetahuan yang terbaru, 
lengkap dan mutakhir berkaitan dengan terapi obat. 



   Farmasi Rumah Sakit dan Klinik   

85 

B.   TUGAS DAN FUNGSI PANITIA FARMASI DAN TERAPI 

 
1. Mengevaluasi, memberikan edukasi dan nasihat bagi staf medik dan pimpinan rumah 

sakit dalam hal penggunaan dan pengelolaan obat.  
2. Mengembangkan dan menetapkan formularium obat serta melakukan revisi 

berdasarkan perkembangan obat dan penyakit. 
3. Memantau dan mengevaluasi reaksi obat merugikan, dan memberikan rekomendasi 

agar tidak terjadi kejadian terulang. 
4. Berpartisipasi dalam kegiatan jaminan mutu yang berkaitan dengan distribusi, 

pemberian dan penggunaan obat. 
5. Mengevaluasi, menyetujui atau menolak obat yang diusulkan untuk dimasukkan ke 

dalam atau dikeluarkan dari formularium rumah sakit. 
6. Membantu IFRS dalam pengembangan dan pengkajian kebijakan, ketetapan dan 

peraturan berkaitan dengan penggunaan obat di rumah sakit sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
 

C.    STRUKTUR ORGANISASI PANITIA FARMASI DAN TERAPI 
 
Susunan anggota PFT dapat beragam di berbagai rumah sakit tergantung pada 

kebijakan, lingkup fungsi PFT dan besarnya tugas dan fungsi rumah sakit tersebut. Anggota 
PFT diangkat oleh pimpinan rumah sakit atas rekomendasi komite medik. Susunan PFT harus 
mencakup tiap dari tiap staf medik fungsional (SMF) dan boleh juga memasukkan anggota 
bagian lain yang menggunakan obat atau yang dapat menyediakan data yang berkaitan 
dengan penggunaan obat. Ketua PFT biasanya adalah dokter dengan sekretaris dari farmasi.   

PFT sebaiknya memiliki anggota yang merupakan perwakilan luas di rumah sakit 
namun terwakilkan untuk setiap unit sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan efisien 
dan efektif. Untuk rumah sakit besar (kelas A dan B) terutama rumah sakit pendidikan 
struktur organisasi sangat penting mengingat permasalahan yang dihadapi sangat kompleks 
sehingga uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit untuk berperan sebagai PFT 
sangat diharapkan. 

PFT dapat juga membentuk subunit untuk tujuan tertentu seperti unit pelaporan 
monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), reaksi obat 
merugikan (ROM), pemantauan resistensi antibiotik dan unit khusus jika diperlukan untuk 
mengembangkan sikap pada masalah rumit yang tidak dapat didiskusikan secara efisien 
dalam rapat panitia dengan melibatkan pihak lain untuk memecahkan masalah tersebut. 

Pokok pembicaraan PFT dalam lingkup kegiatannya dapat diawali dengan pertemuan 
atau kajian yang membahas tentang: 
1. Kajian bagian tertentu formularium untuk pemutakhiran dan penghapusan produk. 
2. Obat baru yang diusulkan untuk masuk dalam formularium. 
3. Pengkajian protokol obat investigasi. 
4. Pengkajian reaksi obat merugikan yang dilaporkan di rumah sakit sejak pertemuan 

terakhir. 
5. Pengkajian temuan dalam EPO dan tindakan perbaikannya. 
6. Keamanan obat di rumah sakit. 
7. Kebijakan baru yang perlu disediakan. 
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Komite Medik 

Panitia Farmasi danTerapi 

Direktur RS 

Sub Panitia  

Obat Antineoplastik 

IFRS 

Sub Panitia  

Obat Antiinfeksi 

Sub Panitia  

Obat Gastrointestinal 

Sub Panitia  

Obat Kardiovaskuler 

Sub Panitia  

Obat Endokrinologi 

Sub Panitia  

Obat Sistem SSP 

Struktur Organisasi Panitia Farmasi dan Terapi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 4.1   
Struktur Organisasi Panitia Farmasi dan Terapi 

 

Dalam jalur organisasi PFT di bawah kendali koordinasi oleh Komite Medik Rumah Sakit 

sehingga tugas dan fungsinya dalam jalur koordinasi komite medik yang selanjutnya 

dipertanggungjawabkan pada pimpinan rumah sakit. 

 
D.   PERANAN PANITIA FARMASI DAN TERAPI 

 

1. Penghentian obat berbahaya  

 PFT harus mempunyai ketentuan atau prosedur agar obat yang masuk dalam kategori 

berbahaya diberikan secara tepat di bawah kendali staf medik misalnya penggunaan 

narkotik (morfin inj, pethidin inj), antibiotik (meropenem), kanker (bleomycin, 

vincristin).  

2. Daftar Obat Darurat  

 PFT mempunyai daftar obat darurat yang harus tersedia di ruangan dengan jumlah dan 

kapasitas yang memadai misalnya obat untuk pasien yang mengalami keracunan, obat 

bius, obat akibat gigitan yang berbisa, obat emergency luka bakar, cairan elektrolit. 
3. Memantau ROM 

 PFT mempunyai peranan penting terhadap kejadian reaksi obat merugikan (ROM) yang 

terjadi pada pasien selama penggunaan obat. Insiden yang terjadi kemudian dijadikan 

bahan evaluasi untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi kepada dokter sebagai 

pengguna dan IFRS sebagai pengelolaan obat. 
4. Melakukan EPO 

 PFT berperan terhadap evaluasi penggunaan obat yang tersedia di rumah sakit dan 

pasien yang menggunakan obat serta melakukan pengembangan penggunaan obat 

yang mutakhir dan terjangkau. 
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5. Melaporkan MESO 

 PFT juga berperan terhadap pelaporan efek samping obat yang terjadi di rumah sakit 

secara kontinu dan menyampaikan kejadian tersebut kepada pihak yang terkait untuk 

dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam melakukan terapi obat, sehingga 

insiden yang terjadi dapat diminimalkan atau tidak terjadi lagi. 

 

Kewenangan PFT adalah melaksanakan sistem formularium, merumuskan dan 

mengendalikan pelaksanaan semua kebijakan, prosedur, aturan yang berkaitan dengan obat. 

PFT mempunyai wewenang penuh mengadakan, mengembangkan, menetapkan, merevisi 

dan mengubah formularium, dan menyetujui perubahan kebijakan penggunaan obat dan 

pelayanan IFRS. Untuk mencegah salah pengertian di antara anggota PFT dan selanjutnya 

seluruh staf medik adalah penting bahwa panitia menetapkan berbagai kebijakan untuk 

pengendalian penggunaan obat di rumah sakit. Kebijakan tersebut harus luas dan harus 

dikaji secara berkala guna memastikan kemutakhiran penggunaan obat. 

Pengusulan obat yang digunakan sebagai pedoman terapi di rumah sakit dan dikemas 

sebagai formularium harus mendapat restu dari semua anggota PFT dan pihak yang terkait 

dengan penggunaan obat di rumah sakit sehingga syarat suatu obat yang digunakan harus 

memberikan manfaat terapi bagi penderita. 

Kategori obat yang digunakan dan yang akan dievaluasi penggunaannya harus disetujui 

oleh PFT adalah: 
1. Obat formularium. 
2. Obat yang disetujui dengan syarat periode percobaan. 
3. Obat formularium yang dikhususkan. 
4. Obat investigasi. 

 

Latihan 
 

1) Jelaskan secara singkat tujuan dibentuk Panitia Farmasi dan Terapi di rumah sakit! 
2) Tuliskan Tugas dan Fungsi Panitia Farmasi dan Terapi. 
3) Tuliskan peranan Panitia Farmasi dan Terapi. 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Panitia Farmasi Terapi  (PFT) adalah sekelompok penasihat dari staf medik dan 

bertindak sebagai garis komunikasi organisasi antara staf medik dan instalasi farmasi 

rumah sakit. Pembentukan suatu PFT yang efektif akan memberikan kemudahan 

dalam pengadaan sistem formularium yang membawa perhatian staf medik pada obat 

yang terbaik dan membantu mereka dalam menyeleksi obat terapi yang tepat bagi 

pengobatan pasien tertentu. Panitia ini difungsikan rumah sakit untuk mencapai terapi 

obat yang rasional (Siregar dan Amalia, 2004). 
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2) Tujuan dibentuknya PFT adalah: 
a) Memberikan nasihat dalam merumuskan kebijakan, metode untuk evaluasi, 

pemilihan dan penggunaan obat di rumah sakit. 
b) Di bidang pendidikan PFT membantu merumuskan program yang dibuat guna 

memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan profesional akan pengetahuan yang 
terbaru, lengkap dan mutakhir berkaitan dengan terapi obat. 

3) Tugas dan Fungsi Panitia Farmasi dan Terapi 
a) Mengevaluasi, memberikan edukasi dan nasihat bagi staf medik dan pimpinan 

rumah sakit dalam hal penggunaan dan pengelolaan obat.  
b) Mengembangkan dan menetapkan formularium obat serta melakukan revisi 

berdasarkan perkembangan obat dan penyakit. 
c) Memantau dan mengevaluasi reaksi obat merugikan, dan memberikan 

rekomendasi agar tidak terjadi kejadian terulang. 
d) Berpartisipasi dalam kegiatan jaminan mutu yang berkaitan dengan distribusi, 

pemberian dan penggunaan obat. 
e) Mengevaluasi, menyetujui atau menolak obat yang diusulkan untuk dimasukkan 

ke dalam atau dikeluarkan dari formularium rumah sakit. 
f)   Membantu IFRS dalam pengembangan dan pengkajian kebijakan, ketetapan dan 

peraturan berkaitan dengan penggunaan obat di rumah sakit sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Ringkasan  
 

Panitia Farmasi Terapi  (PFT) adalah sekelompok penasihat dari staf medik dan 

bertindak sebagai garis komunikasi organisasi antara staf medik dan instalasi farmasi rumah 

sakit. Pembentukan suatu PFT yang efektif akan memberikan kemudahan dalam pengadaan 

sistem formularium yang membawa perhatian staf medik pada obat yang terbaik dan 

membantu mereka dalam menyeleksi obat terapi yang tepat bagi pengobatan pasien 

tertentu. Panitia ini difungsikan rumah sakit untuk mencapai terapi obat yang rasional 

(Siregar dan Amalia, 2004). 

Susunan anggota PFT dapat beragam di berbagai rumah sakit tergantung pada 

kebijakan, lingkup fungsi PFT dan besarnya tugas dan fungsi rumah sakit tersebut. Anggota 

PFT diangkat oleh pimpinan rumah sakit atas rekomendasi komite medik. Sekretaris panitia 

adalah kepala IFRS atau apoteker senior lain yang ditunjuk oleh kepala IFRS. Susunan 

anggota PFT harus mencakup dari tiap SMF yang ada di rumah sakit (Siregar dan Amalia, 

2004).  

Tujuan dibentuknya PFT adalah:  

1. Memberikan nasihat dalam merumuskan kebijakan, metode untuk evaluasi, pemilihan 

dan penggunaan obat di rumah sakit. 

2. Di bidang pendidikan PFT membantu merumuskan program yang dibuat guna 

memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan profesional akan pengetahuan yang terbaru, 

lengkap dan mutakhir berkaitan dengan terapi obat. 
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3. Kewenangan PFT adalah melaksanakan sistem formularium, merumuskan dan 

mengendalikan pelaksanaan semua kebijakan, prosedur, aturan yang berkaitan dengan 

obat. 

 

Tes 1 
 

1) PFT adalah kepanjangan dari .... 
A. Pengobatan Farmasi Treatment 
B. Pengobatan Fungsional Terapi 
C. Panitia Farmasi Terapi 
D. Panitia Fungsional Terapi 
 

2) Mengevaluasi, memberikan edukasi dan nasihat bagi staf medik dan pimpinan rumah 
sakit dalam hal penggunaan dan pengelolaan obat .... 
A. Tugas dan Peranan Panitia Farmasi dan Terapi 
B. Tugas dan Fungsi Panitia Farmasi dan Terapi 
C. Tujuan dan Fungsi Panitia Farmasi dan Terapi 
D. Fungsi dan Peranan Panitia Farmasi dan Terapi 
 

3) Kelompok penasihat dari staf medik dan bertindak sebagai garis komunikasi organisasi 
antara staf medik dan instalasi farmasi rumah sakit adalah .... 
A. Panitia Farmasi Terapi  (PFT) 
B. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 
C. Komite Medik (KM) 
D. Instalasi Rawat Darurat (IRD) 
 

4) Yang tidak termasuk kategori obat yang digunakan dan yang akan dievaluasi 
penggunaannya oleh PFT adalah .... 
A. Obat formularium 
B. Obat yang disetujui dengan syarat periode percobaan 
C. Obat formularium yang dikhususkan 
D. Obat generik 
 

5) Anggota PFT diangkat oleh pimpinan rumah sakit atas rekomendasi ....  
A. Komite Medik 
B. Staf Medik Fungsional 
C. Wakil Direktur RS 
D. Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit 
 

6) Sekretaris PFT adalah .... 
A. Dokter yang berkedudukan sebagai SMF di salah satu bagian yang ada di RS 
B. Wakil Direktur yang ditunjuk langsung oleh kepala RS 
C. Kepala IFRS atau apoteker senior lain yang ditunjuk oleh kepala IFRS 
D. Perawat senior 
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7) Yang tidak termasuk dalam peranan Panitia Farmasi dan Terapi      adalah .... 
A. Penghentian obat berbahaya 
B. Melakukan evaluasi penggunaan obat (EPO) 
C. Memantau kejadian reaksi obat merugikan (ROM) 
D. Memantau cost effectiveness obat 
 

8) Tujuan dibentuknya PFT adalah .... 
A. Memberikan nasihat dalam merumuskan kebijakan, metode untuk evaluasi, 

pemilihan dan penggunaan obat di rumah sakit 
B. Berperan terhadap pelaporan efek samping obat yang terjadi di rumah sakit 
C. Berpartisipasi dalam kegiatan jaminan mutu yang berkaitan dengan distribusi, 

pemberian dan penggunaan obat 
D. Mengevaluasi, menyetujui atau menolak obat yang diusulkan untuk dimasukkan 

ke dalam atau dikeluarkan dari formularium rumah sakit 
 

9) Subpanitia yang lazim berada di bawah PFT di suatu RS adalah .... 
A. Subpanitia obat bebas 
B. Subpanitia obat narkotika 
C. Subpanitia obat kardiovaskuler 
D. Subpanitia obat keras 
 

10) Penggunaan narkotik (morfin inj, pethidin inj), antibiotik (meropenem), obat kanker 
(bleomycin, vincristin) harus menjadi perhatian oleh PFT dan peranan PFT adalah .... 
A. Penghentian obat berbahaya 
B. Melakukan evaluasi penggunaan obat (EPO) 
C. Memantau kejadian reaksi obat merugikan (ROM) 
D. Memantau cost effectiveness obat 
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Topik 2 

Formularium Rumah Sakit 

 
A.   PENGERTIAN 

 

Formularium adalah pedoman yang berupa kumpulan obat yang disusun, diterima dan 

disetujui oleh panitia farmasi dan terapi (PFT) untuk digunakan di rumah sakit dan dapat 

direvisi pada setiap batas waktu yang ditentukan sesuai kebutuhan dan perkembangan 

terapi obat yang mutakhir. Sistem yang dipakai adalah suatu sistem di mana prosesnya tetap 

berjalan terus, sementara formularium itu digunakan oleh staf medis, di lain pihak panitia 

farmasi dan terapi mengadakan evaluasi dan menentukan pilihan terhadap produk obat 

yang ada di pasaran, dengan lebih mempertimbangkan efisien, efektivitas, terjangkau dan 

mutakhir. 

Penyusunan formularium rumah sakit merupakan tugas PFT. Adanya formularium 

diharapkan dapat menjadi pegangan para dokter staf medis fungsional dalam memberi 

pelayanan kepada pasien sehingga tercapai penggunaan obat yang efektif dan efisien serta 

mempermudah upaya menata manajemen kefarmasian di rumah sakit. Suatu sistem 

formularium rumah sakit yang dikelola dengan baik mempunyai tiga kegunaan. 

Sistem formularium menggambarkan suatu metode yang digunakan staf medis dari 

suatu rumah sakit yang bekerja melalui PFT, mengevaluasi, menilai, dan memilih dari 

berbagai zat aktif obat dan produk obat yang tersedia, yang dianggap paling berguna dalam 

pengobatan pasien. Hanya obat yang dipilih yang secara rutin tersedia di IFRS. Jadi, sistem 

formularium adalah sarana penting dalam memastikan mutu penggunaan obat dan 

dispensing, dan pemberian obat dengan nama dagang atau obat dengan nama generik 

apabila obat itu tersedia dalam dua nama tersebut. 

Formularium rumah sakit merupakan penerapan konsep obat esensial di rumah sakit 

yang berisi daftar obat dan informasi penggunaannya. Obat yang termasuk dalam daftar 

formularium merupakan obat pilihan utama (drug of choice) dan obat-obat alternatifnya. 

Dasar-dasar pemilihan obat-obat alternatif tetap harus mengindahkan prinsip manajemen 

dan kriteria mayor yaitu berdasarkan pada: pola penyakit yang berkembang di daerah 

tersebut, efikasi, efektivitas, keamanan, kualitas, biaya, dan dapat dikelola oleh sumber daya 

dan keuangan rumah sakit. 

Pedoman penggunaan formularium rumah sakit meliputi: 
1. Membuat kesepakatan antara staf medis dari berbagai disiplin ilmu dengan Panitia 

Farmasi dan Terapi dalam menentukan kerangka mengenai tujuan, organisasi, fungsi 
dan ruang lingkup. Staf medis harus mendukung sistem formularium yang diusulkan 
oleh Panitia Farmasi dan Terapi. 

2. Staf medis harus dapat menyesuaikan sistem yang berlaku dengan kebutuhan tiap-tiap 
institusi. 
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3. Staf medis harus menerima kebijakan-kebijakan dan prosedur yang ditulis oleh Panitia 
Farmasi dan Terapi untuk menguasai sistem formularium yang dikembangkan oleh 
Panitia Farmasi dan Terapi. 

4. Nama obat yang tercantum dalam formularium adalah nama generik. 
5. Membatasi jumlah produk obat yang secara rutin harus tersedia di Instalasi Farmasi. 
6. Membuat prosedur yang mengatur pendistribusian obat generik yang efek terapinya 

sama. 

 
B.   TUGAS DAN FUNGSI FORMULARIUM RUMAH SAKIT 

 
1. Membantu meyakinkan mutu dan ketepatan penggunaan obat di rumah sakit. 
2. Sebagai bahan edukasi bagi staf medik tentang terapi obat yang benar. 
3. Memberi ratio manfaat yang tinggi dengan biaya yang minimal. 
4. Memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. 
5. Memudahkan pemilihan obat yang rasional. 
6. Memudahkan perencanaan dan penyediaan perbekalan kesehatan. 
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perbekalan kesehatan. 

 

Beberapa tanggapan negatif  terhadap keberadaan formularium rumah sakit yang 

dikemukakan oleh kelompok minoritas tertentu karena salah pengertian. Tanggapan negatif  

itu antara lain: 
1. Sistem formularium menghilangkan hak preogatif dokter untuk menuliskan dan 

memperoleh merek obat pilihannya. 
2. Sistem formularium dalam banyak hal, memungkinkan IFRS bertindak sebagai penilai 

tunggal atas merek dagang obat yang dibeli dan didispensing.  
3. Sistem formularium memungkinkan pembelian obat bermutu rendah, atau IFRS tidak 

memiliki rasa komitmen pada mutu pelayanan penderita yang terbaik. 
4. Sistem formularium tidak mengurangi harga obat kepada pasien karena kebanyakan 

rumah sakit membeli dalam volume besar obat pada harga yang telah dipotong, tetapi 
harga potongan itu tidak sampai ke pasien. 

 

Tanggapan negatif itu hanyalah dugaan belaka yang tidak menjadi kenyataan selama 

IFRS menerapkan sistem mutu pada pelayanannya secara konsisten dan melaksanakan audit 

mutu serta kaji ulang manajemen secara rutin dan tetap. 

 
C.   TAHAPAN PEMBUATAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT 

 

Tahapan pertama: 
1. Pengkajian penyakit dan populasi pasien 4 tahun berturut-turut. 
2. Data morbiditas. 
3. Kelompok penyakit, jumlah persentase tiap tahun. 
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Tahapan kedua: 
1. Penetapan peringkat penyakit terbanyak. 
2. Tabel berisi subkelompok penyakit dan jumlah rata-rata serta persentase pasien. 

 

Tahapan ketiga 
1. Penetapan penyakit,gejala,penyebab dan golongan farmakologi obat. 
2. Tabel berisi subkelompok penyakit dan jumlah serta persentase pasien dalam tiap 

subkelompok penyakit. 

 

Tahapan keempat. 

 Pembuatan tabel yang berisi subkelompok penyakit dan golongan farmakologi obat 

dan pendukung. 

 

Tahapan kelima: 
1. Pemberian nama obat dalam tiap golongan farmakologi. 
2. Tabel yang mengandung golongan farmakologi, subgolongan farmakologi, nama obat 

dan bahan pendukung yang diperlukan untuk tiap penyakit. 

 

Sistem formularium yang dikelola dengan baik memberikan tiga keuntungan bagi 

rumah sakit, antara lain: 
1. Merupakan pendidikan terapi obat yang tepat bagi staf medik. 
2. Memberikan manfaat dalam pengurangan biaya dengan sistem pembelian dan 

pengendalian persediaan yang efisien. 
3. Pembatasan jumlah obat dan produk obat yang secara teratur tersedia di apotek akan 

memberikan keuntungan bagi pelayanan penderita dan keuntungan secara ekonomi. 
4. Membantu meyakinkan mutu dan ketepatan penggunaan obat dalam rumah sakit. 

 
D.    FORMAT FORMULARIUM RUMAH SAKIT 

 

Format formularium sangat penting karena dapat menentukan kepraktisan 

penggunaan sehari-hari dan efisiensi biaya penerbitan. Formularium dengan ukuran buku 

saku lebih mudah dibawa oleh tenaga profesional kesehatan sehingga menambah jumlah 

penggunaan buku tersebut. 

Formularium rumah sakit mempunyai komposisi sebagai berikut. 
1. Sampul luar dengan judul formularium, nama rumah sakit, tahun penerbitan dan 

nomor edisi. 
2. Daftar isi. 
3. Sambutan. 
4. Kata pengantar. 
5. SK PFT, SK pemberlakuan formularium. 
6. Petunjuk penggunaan formularium. 
7. Informasi tentang kebijakan dan prosedur rumah sakit tentang obat. 
8. Monografi obat. 
9. Informasi khusus. 
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10. Lampiran (formulir, indeks kelas terapi obat, indeks nama obat). 
11. Penampilan dan bentuk fisik suatu formularium yang dicetak mempunyai pengaruh 

penting dalam penggunaannya. Formularium secara visual harus menarik dan mudah 
dibaca. 

12. Isi formularium berisi tiga bagian penting yaitu. 
13. Informasi kebijakan dan prosedur rumah sakit tentang obat. 
14. Kebijakan tentang pemberlakuan dan penggunaan formularium. 
15. Daftar obat. 
16. Pembagian kelas terapi dan nama obat perkelas terapi dituliskan dalam nama generik. 
17. Informasi khusus. 
18. Cara perhitungan dosis untuk anak. 
19. Daftar racun yang dapat didialisis. 
20. Cara perhitungan penyesuaian dosis. 
21. Interaksi obat. 
22. Daftar obat dengan indeks terapi sempit. 

 
E.   PENGELOLAAN RESEP BERDASARKAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT 

 

Pengelolaan obat melalui resep berdasarkan sistem formularium yang digunakan 

setiap rumah sakit seyogianya ditinjau dari 3 aspek penting yaitu :  
1. Evaluasi. 
2. Penilaian. 
3. Pemilihan obat. 

 

Sebelum memilih obat diperlukan suatu kriteria sebagai berikut. 
1. Memiliki rasio manfaat-resiko yang paling menguntungkan pasien. 
2. Mutu terjamin termasuk Farmaceuticalavailability (FA) dan Bioavalibility (BA). 
3. Stabil dalam penyimpanan dan pengangkutan. 
4. Praktis dalam penggunaan dan penyerahan yang disesuaikan dengan tenaga, sarana 

dan fasilitas kesehatan. 
5. Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. 
6. Memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak 

langsung. 
7. Jika terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek terapi yang serupa, pilihan 

dijatuhkan pada: 
a. Obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah. 
b. Obat dengan sifat farmakokinetik yang diketahui paling menguntungkan. 
c. Obat yang stabilitasnya lebih baik. 
d. Mudah diperoleh. 
e. Obat yang telah dikenal. 
f.   Obat kombinasi harus memenuhi kriteria. 

1)   Bermanfaat bagi pasien dalam bentuk kombinasi. 
2)   Obat kombinasi harus menunjukkan khasiat dan keamanan yang lebih 

tinggi daripada masing-masing komponen. 
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3)   Perbandingan dosis komponen kombinasi tetap merupakan perbandingan 
yang tepat untuk sebagian pasien yang memerlukan kombinasi. 

4)   Obat kombinasi harus meningkatkan rasio manfaat. 
5)   Untuk kombinasi antibiotik harus dapat mencegah atau mengurangi 

terjadinya resisten dan efek merugikan lainnya. 

 
F.   PRINSIP PENGELOLAAN SISTEM FORMULARIUM RUMAH SAKIT  

 

1. Evaluasi Penggunaan Obat, adalah suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus dan 

terstruktur yang diakui oleh rumah sakit dan ditujukan untuk menjamin bahwa obat 

digunakan secara tepat, aman dan efektif. 

2. Pemeliharaan Formularium 
a. Pengkajian golongan terapi obat. Pengkajian ulang dilakukan setiap tahun oleh 

Tim Farmasi dan Terapi, bertujuan agar formularium dapat memberikan 
informasi yang selalu mutakhir. Kriteria pengkajian meliputi kemanfaatan, 
toksisitas, perbedaan harga dari antara golongan obat yang sama, laporan reaksi 
obat yang merugikan, informasi baru tentang suatu obat dari penelitian atau 
pustaka medik mutakhir, dan penghapusan golongan obat. Hasil pengkajian 
golongan terapi obat dapat menjadi masukan bagi pengembangan kriteria 
penggunaan obat baru, dan perubahan formularium. 

b. Penambahan atau penghapusan monografi obat formularium, yang disampaikan 
oleh apoteker atau dokter dalam bentuk formulir permohonan perubahan 
formularium, disertai laporan evaluasi obat, dan data mengenai pengaruh obat 
yang diusulkan terhadap mutu dan biaya perawatan penderita. 

c. Penggunaan obat nonformularium untuk penderita khusus. Kebijakan dan 
prosedur penggunaan obat-obat nonformularium perlu ditetapkan oleh Tim 
Farmasi dan Terapi dan perlu pengkajian tentang kecenderungan penggunaan 
obat nonformularium di rumah sakit, yang akan mempengaruhi keputusan 
penambahan atau penghapusan obat formularium. 

3. Seleksi sediaan obat, mencakup konsep kesetaraan terapi yang terdiri dari substitusi 

generik dan pertukaran terapi. Substitusi generik adalah obat yang mengandung zat 

aktif sama dan mempunyai bentuk, konsentrasi, kekuatan dan rute pemberian yang 

sama, tetapi dapat menghasilkan respons farmakologi yang berbeda, sedangkan 

pertukaran terapi adalah obat-obat dengan kandungan zat aktif berbeda tetapi dapat 

menghasilkan respons farmakologi yang sama. 

 
G.   EVALUASI OBAT UNTUK FORMULARIUM 

 

Evaluasi obat untuk formularium terdiri atas nama generik, nama dagang, sumber 

pemasok obat, penggolongan farmakologi, indikasi terapi, bentuk sediaan, daya 

ketersediaan hayati, dan data farmakokinetik, rentang dosis dari berbagai rute pemberian, 

efek samping dan toksisitas, perhatian khusus, keuntungan dan kerugian, serta rekomendasi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diberikan rekomendasi tentang obat 

dengan kategori sebagai berikut. 
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1. Kategori tidak dikendalikan, yaitu obat yang dapat digunakan oleh semua staf medik. 
2. Kategori dipantau, yaitu obat yang dapat digunakan oleh semua staf medik, tetapi 

penggunaannya dipantau oleh IFRS. 
3. Kategori terbatas, yaitu obat yang dapat digunakan oleh staf-staf medik tertentu atau 

oleh departemen tertentu. 
4. Kategori bersyarat, yaitu obat yang dapat digunakan oleh semua staf medik pada 

periode tertentu. 
5. Kategori dihapus, yaitu obat yang dihapus dari formularium yang ada. 

 
Tabel Format daftar obat dalam formularium 

 

Kls Terapi 
No. Urut 

Obat 
Nama Generik 

Bentuk sediaan 
dan kekuatan 

Dosis Ket 

1 2 3 4 5 6 

    Dewasa dan 
anak protokol 
khusus 

Untuk hal tambahan 
seperti efek samping, 
pembatasan antibiotik, 
perhatian khusus 

1  Analgetik, 
Antipiretik, 
Antirematik, 
antipirai 

   

1.1  Analgesik 
narkotik 

0,05 mg/ml, TTS 
25 mcg/jam, 50 
mcg/jam, inj ;patch 

Fentanyl inj, 
Durogesic 

 

C 1 Fentanil    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Gambar 4.2. Format formulir obat non formularium 
 

          

Rumah Sakit …………………………………………… 

Alamat Rumah Sakit  :   Telp  : 

Kotak Pos  :   Fax : 
 

FORMULIR PERMINTAAN KHUSUS 

         OBAT NON FORMULARIUM 

 

Nama generik   : 

Nama dagang dan pabrik : 

Bentiuk sediaan dan kekuatan : 

Indikasi    : 

Alasan permintaan  : 

Jumlah yang diminta  : 

 

Mengetahui,      

  

Dokter yang meminta,   Kepala 

Departemen, 



   Farmasi Rumah Sakit dan Klinik   

97 

Latihan 
 

1) Jelaskan secara singkat mengapa rumah sakit harus memiliki formularium rumah sakit! 
2) Tuliskan tugas dan fungsi formularium rumah sakit. 
3) Tuliskan keuntungan formularium rumah sakit. 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Sistem formularium menggambarkan suatu metode yang digunakan staf medis dari 

suatu rumah sakit yang bekerja melalui PFT, mengevaluasi, menilai, dan memilih dari 

berbagai zat aktif obat dan produk obat yang tersedia, yang dianggap paling berguna 

dalam pengobatan pasien. sistem formularium adalah sarana penting dalam 

memastikan mutu penggunaan obat dan dispensing, dan pemberian obat dengan 

nama dagang atau obat dengan nama generik apabila obat itu tersedia dalam dua 

nama tersebut. 

2) Tugas dan Fungsi Formularium Rumah Sakit 
a) Membantu meyakinkan mutu dan ketepatan penggunaan obat di rumah sakit. 
b) Sebagai bahan edukasi bagi staf medik tentang terapi obat yang benar. 
c) Memberi ratio manfaat yang tinggi dengan biaya yang minimal. 
d) Memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. 
e) Memudahkan pemilihan obat yang rasional. 
f) Memudahkan perencanaan dan penyediaan perbekalan kesehatan. 
g) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perbekalan kesehatan. 

3) Beberapa tanggapan negatif terhadap keberadaan formularium rumah sakit yang 

dikemukakan oleh kelompok minoritas tertentu karena salah pengertian. Tanggapan 

negatif  itu antara lain: 
a) Sistem formularium menghilangkan hak preogatif dokter untuk menuliskan dan 

memperoleh merek obat pilihannya. 
b) Sistem formularium dalam banyak hal, memungkinkan IFRS bertindak sebagai 

penilai tunggal atas merek dagang obat yang dibeli dan di-dispensing.  
c) Sistem formularium memungkinkan pembelian obat bermutu rendah, atau IFRS 

tidak memiliki rasa komitmen pada mutu pelayanan penderita yang terbaik. 
d) Sistem formularium tidak mengurangi harga obat kepada pasien karena 

kebanyakan rumah sakit membeli dalam volume besar obat pada harga yang 
telah dipotong, tetapi harga potongan itu tidak sampai ke pasien. 

 

Ringkasan  
 

Formularium  adalah pedoman yang berupa kumpulan obat yang disusun, diterima dan 

disetujui oleh panitia farmasi dan terapi (PFT) untuk digunakan di rumah sakit dan dapat 

direvisi pada setiap batas waktu yang ditentukan sesuai kebutuhan dan perkembangan 

terapi obat yang mutakhir. 
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Tugas dan Fungsi Formularium Rumah Sakit: Membantu meyakinkan mutu dan 

ketepatan penggunaan obat di rumah sakit, Sebagai bahan edukasi bagi staf medik tentang 

terapi obat yang benar, Memberi ratio manfaat yang tinggi dengan biaya yang minimal,  

Memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien, Memudahkan pemilihan obat yang 

rasional, Memudahkan, perencanaan dan penyediaan perbekalan kesehatan, Meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perbekalan kesehatan. 

Format formularium sangat penting karena dapat menentukan kepraktisan 

penggunaan sehari-hari dan efisiensi biaya penerbitan. Formularium dengan ukuran buku 

saku lebih mudah dibawa oleh tenaga profesional kesehatan sehingga menambah jumlah 

penggunaan buku tersebut. 

Prinsip pengelolaan sistem formularium rumah sakit terdiri atas tiga bagian yaitu: 

Evaluasi Penggunaan obat,  pemeliharaan formularium dan seleksi sediaan obat. 

Pengelolaan obat melalui resep berdasarkan sistem formularium yang digunakan 

setiap rumah sakit seyogianya ditinjau dari 3 aspek penting yaitu: Evaluasi, Penilaian dan 

Pemilihan obat. 

 

Tes 2 
 

1) Yang bertugas menyusun formularium rumah sakit adalah .... 
A. IFRS 
B. IRD 
C. ICCU 
D. PFT 
 

2) Sebelum memilih obat untuk dimasukkan ke dalam formularium maka kriteria seleksi 
obat harus berdasarkan .... 
A. Rasio manfaat-risiko yang paling menguntungkan pasien 
B. Mutu terjamin tatapi tidak termasuk Farmaceuticalavailability (FA) dan 

Bioavalibility (BA) 
C. Harga yang stabil 
D. Praktis dalam penggunaan dan penyerahan tidak perlu disesuaikan dengan 

tenaga, sarana dan fasilitas kesehatan 
 

3) Obat yang mengandung zat aktif sama dan mempunyai bentuk, konsentrasi, kekuatan 
dan rute pemberian yang sama, tetapi dapat menghasilkan respons farmakologi yang 
berbeda disebut .... 
A. Substitusi paten 
B. Subsitusi generik 
C. Subsitusi essensial 
D. Pertukaran terapi  
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4) Obat dengan kandungan zat aktif berbeda tetapi dapat menghasilkan respon 
farmakologi yang sama disebut .... 
A. Substitusi paten 
B. Subsitusi generik 
C. Subsitusi essensial 
D. Pertukaran terapi 
 

5) Salah satu tanggapan negarif terhadap keberadaan formularium rumah sakit yang 
dikemukakan oleh kelompok minoritas tertentu karena salah pengertian yaitu Sistem 
formularium menghilangkan …. untuk menuliskan dan memperoleh merek obat 
pilihannya 
A. Hak preogatif apoteker 
B. Hak preogatif dokter 
C. Hak preogatif perawat 
D. Hak preogatif bidan 
 

6) Pengelolaan obat melalui resep berdasarkan sistem formularium yang digunakan 
setiap rumah sakit seyogianya ditinjau dari 3 aspek penting yaitu .... 
A. Evaluasi, Penilaian dan Pemilihan obat 
B. Harga, Aman dan Evaluasi 
C. Aman, Penilaian dan Pemilihan obat 
D. Penilaian, Biaya dan Pemilihan obat 
 

7) Penetapan penyakit, gejala, penyebab dan golongan farmakologi obat merupakan 
tahapan pembuatan formularium .... 
A. Tahapan pertama 
B. Tahapan kedua 
C. Tahapan ketiga 
D. Tahapan keempat 
 

8) Jika terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek terapi yang serupa, pilihan 
dijatuhkan pada .... 
A. Obat yang sifatnya paling sedikit diketahui berdasarkan data ilmiah 
B. Obat dengan sifat farmakokinetik yang diketahui paling merugikan  
C. Obat yang harganya mahal 
D. Obat yang mudah diperoleh 
 

9) Kompenen yang tidak tercantum dalam formularium adalah .... 
A. Petunjuk penggunaan formularium 
B. Monografi obat  
C. Kata pengantar 
D. Statuta 
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10. Data morbiditas merupakan tahapan pembuatan formularium pada .... 
A. Tahapan pertama 
B. Tahapan kedua 
C. Tahapan ketiga 
D. Tahapan keempat 
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Kunci Jawaban Tes 
 

Tes 1 

1) C 

2) B 

3) A 

4) D 

5) A 

6) C 

7) D 

8) A 

9) C 

10) A 

 

Tes 2 

1) D 

2) A 

3) B 

4) D 

5) B 

6) A 

7) C 

8) D 

9) D 

10) C 
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BAB V 

PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL 

Drs. Rusli. Sp., FTS. Apt  

 

PENDAHULUAN 

 

Penggunaan obat secara rasional (POR) atau rational use of medicine (RUM) 

merupakan suatu penting yang perlu disebarkan ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 

POR merupakan upaya intervensi untuk mencapai pengobatan yang efektif. Konferensi para 

ahli tentang penggunaan obat yang rasional yang diadakan oleh World Health Organization 

(WHO) di Nairobi tahun 1985, telah mendefinisikan penggunaan obat sebagai berikut. 

“pasien yang menggunakan obat harus didasari pada hasil diagnosa klinik, dengan dosis yang 

sesuai untuk suatu  periode waktu yang memadai dengan harga yang terjangkau”. Dengan 

empat kata kunci yaitu “Kebutuhan klinik, dosis, waktu, dan biaya yang sesuai”.  

WHO memperkirakan bahwa lebih dari separuh dari seluruh obat di dunia diresepkan, 

diberikan dan dijual dengan cara yang tidak tepat dan separuh dari pasien menggunakan 

obat secara tidak tepat. Kampanye POR oleh WHO dilatarbelakangi oleh dua kondisi yang 

bertolak belakang. Kondisi pertama menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 50% obat-

obatan di dunia diresepkan dan diberikan secara tidak tepat, tidak efektif, dan tidak efisien. 

Bertolak belakang dengan kondisi kedua yaitu kenyataan bahwa sepertiga dari jumlah 

penduduk dunia ternyata kesulitan mendapatkan akses memperoleh obat esensial.  

Istilah penggunaan obat yang rasional dalam konteks biomedis mencakup kriteria 

berikut.  
1. Indikasi yang tepat, yaitu alasan menulis resep didasarkan pada pertimbangan medis 

yang tepat.  
2. Obat yang tepat, mempertimbangkan kemanjuran, keamanan, kecocokan bagi pasien 

dan harga. 
3. Dosis, pemberian dan durasi pengobatan yang tepat. 
4. Pasien yang tepat, yaitu tidak ada kontra indikasi dan kemungkinan reaksi merugikan 

minimal. 
5. Dispensing yang benar, termasuk informasi yang tepat bagi pasien tentang obat yang 

diresepkan. 
6. Kepatuhan pasien terhadap pengobatan. 

 

Untuk memenuhi kriteria tersebut, dokter penulis resep harus mengikuti proses 

penulisan baku, dimulai dengan diagnosis untuk menetapkan masalah yang memerlukan 

intervensi. Berikutnya, sasaran terapi harus di tetapkan. Dokter penulis resep harus 

memutuskan cara penanganan yang diperlukan, didasarkan pada informasi terapi obat yang 

mutakhir guna mencapai sasaran yang diinginkan untuk individu pasien. Apabila diputuskan 

untuk memberikan terapi obat kepada pasien, obat yang baik bagi pasien diseleksi 

berdasarkan kemanjuran, kesesuaian dan harga. Selanjutnya dosis, rute pemberian dan 
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durasi pengobatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi pasien. Dalam tahap ini, 

tenaga farmasi dapat membantu dokter dalam menyeleksi obat yang paling sesuai bagi 

pasien. Apabila menulis suatu obat, dokter penulis resep harus memberikan informasi yang 

tepat kepada pasien, tentang obat dan kondisi pasien. Selanjutnya, dokter penulis resep 

harus memutuskan cara memantau pengobatan, setelah mempertimbangkan efek terapi 

atau efek merugikan yang mungkin dari pengobatan tersebut. 

Obat merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penyembuhan penyakit, 

pemulihan kesehatan dan pencegahan terhadap suatu penyakit. Keputusan penggunaan 

obat selalu mengandung pertimbangan antara manfaat dan risiko. 

Keamanan pengobatan adalah proses terhindarnya atau jaminan masyarakat dari efek 

yang merugikan obat dan menjadi unsur utama keselamatan pasien (patien safety). Istilah 

keamanan pengobatan merujuk pada evaluasi kesalahan pengobatan yang terjadi sehingga 

mengakibat kejadian yang tidak direncanakan, tidak terduga, dan tidak diinginkan (Turner, 

2009). Keselamatan pasien merupakan upaya untuk mencegah bahaya penggunaan obat 

yang terjadi pada pasien. Walaupun mempunyai definisi yang sangat sederhana, tetapi 

upaya untuk menjamin keselamatan pasien di fasilitas kesehatan sangatlah kompleks dan 

banyak hambatan. Konsep keselamatan pasien harus dijalankan secara menyeluruh dan 

terpadu. 

Kompetensi khusus dari BAB ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep 

penggunaan obat yang rasional dan keselamatan pasien dalam menggunakan obat. BAB ini 

dibagi menjadi 2 Topik yaitu  

Topik 1:   Ruang Lingkup Penggunaan Obat Rasional.  

Topik 2:  Keselamatan Pasien (pasien safety) dan Keamanan Pengobatan (med×ication 

safety). 
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Topik 1 

Ruang Lingkup Penggunaan Obat Rasional (POR) 

 
A.   PENGERTIAN  

 

Penggunaan obat rasional adalah menggunakan obat berdasarkan indikasi  yang 

manfaatnya jelas terlihat dapat diramalkan (Evidence based therapy). Manfaat tersebut 

dinilai dengan menimbang semua bukti tertulis uji klinik yang dimuat dalam pustaka yang 

dilakukan melalui evaluasi yang sangat bijaksana. Mempertimbangkan manfaat dan risiko 

tidak selalu mudah dilakukan. 

Istilah penggunaan obat yang rasional dalam konteks biomedis mencakup kriteria 

berikut. 
1. Indikasi yang tepat, yaitu alasan menulis resep didasarkan pada pertimbangan medis 

yang tepat. 
2. Obat yang tepat, mempertimbangkan kemanjuran, keamanan, kecocokan bagi pasien 

dan harga. 
3. Dosis, pemberian dan durasi pengobatan yang tepat. 
4. Pasien yang tepat, yaitu tidak ada kontra indikasi dan kemungkinan reaksi merugikan 

minimal. 
5. Dispensing yang benar, termasuk informasi yang tepat bagi pasien tentang obat yang 

diresepkan. 
6. Kepatuhan pasien terhadap pengobatan. 

 

Untuk memenuhi kriteria tersebut, dokter penulis resep harus mengikuti proses 

penulisan baku, dimulai dengan diagnosis untuk menetapkan masalah yang memerlukan 

intervensi. Berikutnya, sasaran terapi harus di tetapkan. Dokter penulis resep harus 

memutuskan cara penanganan yang diperlukan, didasarkan pada informasi terapi obat yang 

mutakhir guna mencapai sasaran yang diinginkan untuk individu pasien. Apabila diputuskan 

untuk memberikan terapi obat kepada pasien, obat yang baik bagi pasien diseleksi 

berdasarkan kemanjuran, kesesuaian dan harga. Selanjutnya dosis, rute pemberian dan 

durasi pengobatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi pasien. Dalam tahap ini, 

tenaga farmasi dapat membantu dokter dalam menyeleksi obat yang paling sesuai bagi 

pasien. Apabila menulis suatu obat, dokter penulis resep harus memberikan informasi yang 

tepat kepada pasien, tentang obat dan kondisi pasien. Selanjutnya, dokter penulis resep 

harus memutuskan cara memantau pengobatan, setelah mempertimbangkan efek terapi 

atau efek merugikan yang mungkin dari pengobatan tersebut. 

Menurut WHO (1987), pemakaian obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria: 
1. Sesuai dengan indikasi penyakit. 
2. Tersedia setiap saat dengan harga terjangkau. 
3. Diberikan dengan dosis yang tepat.  
4. Cara pemberian dengan interval waktu pemberian obat yang tepat. 
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Pasien 

Obat 

Waspada ESO 

Indikasi 

Informasi 

Cara dan Lama 

Pemberian 

Harga 

Dosis 

TEPAT 

Diagnosis 

5. Lama pemberian yang tepat. 
6. Obat yang diberikan harus efektif, dengan mutu terjamin dan aman. 

 

Dari beberapa kriteria di atas dapat dirumuskan identifikasi rasionalitas penggunaan 

obat yaitu dengan indikator 8T + 1 W adalah Tepat diagnosis, Tepat pemilihan obat, Tepat 

indikasi, Tepat pasien, Tepat dosis, Tepat cara dan lama pemberian, Tepat harga, Tepat 

Informasi dan Waspada efek samping. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar Indikator Penggunaan Obat Rasional 

 

Beberapa pustaka lain merumuskan dalam bentuk 4T+1W yaitu Tepat Pasien, Tepat 

Indikasi,Tepat Obat, Tepat Resimen dosis dan Waspada Efek Samping Obat tetapi 

penjabarannya tetap sama. Melalui prinsip tersebut diharapkan menjadi indikator untuk 

menganalisis rasionalitas dalam penggunaan obat. Kampanye POR diharapkan dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja obat dengan harga yang terjangkau. POR juga 

dapat mencegah dampak penggunaan obat yang tidak tepat sehingga menjaga keselamatan 

pasien. Pada akhirnya, POR akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (pasien) terhadap 

mutu pelayanan kesehatan. 

 
B.   KRITERIA OBAT YANG RASIONAL 

 

1. Tepat Diagnosis 

Penggunaan obat harus berdasarkan penegakan diagnosis yang tepat. Ketepatan 

diagnosis menjadi langkah awal dalam sebuah proses pengobatan karena ketepatan 

pemilihan obat dan indikasi akan tergantung pada diagnosis penyakit pasien. Misalnya 

pasien diare yang disebabkan amubiasis maka akan diberikan metronidazol. Jika dalam 

proses penegakan diagnosisnya tidak ditemukakan penyebabnya adalah amoebiasis, terapi 

tidak akan menggunakan metronidazol. Pada pengobatan oleh tenaga kesehatan diagnosis 

merupakan wilayah kerja Dokter. Sedangkan pada swamedikasi oleh pasien, farmasis 

mempunyai peran sebagai second opinion untuk pasien dengan self diagnosis. 
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2. Tepat Pemilihan  Obat 

Berdasarkan diagnosis yang tepat maka harus dilakukan pemilihan obat yang tepat. 

Pemilihan obat yang tepat dapat didasarkan pada ketepatan kelas terapi dan jenis obat yang 

sesuai dengan diagnosis. Selain itu, obat juga harus terbukti manfaat dan keamanannya. 

Obat juga harus merupakan jenis yang paling mudah didapatkan. Jenis obat yang akan 

digunakan pasien juga seharusnya berjumlah semaksimal mungkin. 

 

3. Tepat indikasi 

Pasien diberikan obat dengan indikasi yang benar sesuai diagnosis dokter. Misalnya 

antibiotik hanya diberikan kepada pasien yang terbukti terkena penyakit akibat bakteri. 

 

4. Tepat pasien  

Obat yang akan digunakan pasien mempertimbangkan kondisi individu yang 

bersangkutan. Riwayat alergi, adanya penyakit penyerta seperti kelainan ginjal atau 

kerusakan hati, serta kondisi khusus, misalnya: hamil, laktasi, balita, dan lansia harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan obat. Contoh, pemberian obat golongan aminoglikosida 

pada pasien dengan gagal ginjal akan meningkatkan risiko nefrotoksik sehingga harus 

dihindari. 

 

5. Tepat dosis 

Dosis obat yang digunakan harus sesuai range terapi obat tersebut. Obat mempunyai 

karakteristik farmakodinamik maupun  farmakokinetik yang akan mempengaruhi kadar obat 

di dalam darah dan efek terapi obat. Dosis juga harus disesuaikan dengan kondisi pasien dari 

segi usia, bobot badan, maupun kelainan tertentu. 

 

6. Tepat cara dan lama pemberian  

Cara pemberian yang tepat harus mempertimbangkan keamanan dan kondisi pasien. 

Hal ini juga akan berpengaruh pada bentuk sediaan dan saat pemberian obat. Misalnya 

pasien anak yang tidak mampu menelan tablet parasetamol dapat diganti dengan sirup. 

Lama pemberian meliputi frekuensi dan lama pemberian harus sesuai karakteristik obat dan 

penyakit. Frekuensi pemberian akan berkaitan dengan kadar obat dalam darah yang 

menghasilkan efek terapi.  

Contohnya penggunaan antibiotik amoksisilin 500mg dalam penggunaannya diberikan 

tiga kali sehari selama 3-5 hari akan membunuh bakteri patogen yang ada. Agar terapi 

berhasil dan tidak terjadi resistensi maka frekuensi dan lama pemberian obat harus tepat. 

 

7. Tepat harga 

Penggunaan obat tanpa indikasi yang jelas atau untuk keadaan yang sama sekali tidak 

memerlukan terapi obat merupakan pemborosan dan sangat membebani pasien, termasuk 

peresepan obat yang mahal. Contoh pemberian antibiotik pada pasien ISPA nonpneumonia 
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dan diare nonspesifik yang sebenarnya tidak diperlukan hanya merupakan pemborosan serta 

dapat menyebabkan efek samping yang tidak dikehendaki. 

 

8. Tepat informasi 

Kejelasan informasi tentang obat yang harus diminum atau digunakan pasien akan 

sangat mempengaruhi ketaatan pasien dan keberhasilan pengobatan. Misalnya pada 

peresepan rifampisin harus diberi informasi bahwa urin dapat berubah menjadi warna 

merah sehingga pasien tidak akan berhenti minum obat walaupun urinnya berwarna merah. 

 

9. Waspada efek samping 

Pemberian obat potensial menimbulkan efek samping, yaitu efek yang tidak diinginkan 

yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi. Contohnya penggunaan teofilin 

menyebabkan jantung berdebar. 

 
C.   PENGGUNAAN OBAT YANG TIDAK RASIONAL 

 

Penggunaan obat yang tidak rasional sering dijumpai dalam praktek sehari-hari. 

Peresepan obat tanpa indikasi yang jelas, penentuan dosis, cara, dan lama pemberian yang 

keliru, serta peresepan obat yang mahal merupakan sebagian contoh dari ketidakrasionalan 

peresepan. Penggunaan suatu obat dikatakan tidak rasional jika kemungkinan dampak 

negatif yang diterima oleh pasien lebih besar dibanding manfaatnya. Dampak negatif di sini 

dapat berupa: 

1.  Dampak klinik (misalnya terjadinya efek samping dan resistensi kuman). 

2.  Dampak ekonomi (biaya tidak terjangkau). 

 

Ciri-ciri Penggunaan Obat yang Tidak Rasional, Penggunaan obat yang tidak rasional 

dapat dikategorikan sebagai berikut. 

1. Peresepan berlebih (overprescribing) 

 Yaitu jika memberikan obat yang sebenarnya tidak diperlukan untuk penyakit yang 

bersangkutan. 

 Contoh: 
a. Pemberian antibiotik pada ISPA nonpneumonia (umumnya disebabkan oleh 

virus). 
b. Pemberian obat dengan dosis yang lebih besar daripada yang dianjurkan. 
c. Jumlah obat yang diberikan lebih dari yang diperlukan untuk pengobatan 

penyakit tersebut. 
d. Pemberian obat berlebihan memberi risiko lebih besar untuk timbulnya efek 

yang tidak diinginkan seperti: Interaksi, Efek Samping, Intoksikasi. 

2. 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. 
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 Contoh: 
a. Pemberian antibiotik selama 3 hari untuk ISPA pneumonia. 
b. Tidak memberikan oralit pada anak yang jelas menderita diare. 
c. Tidak memberikan tablet Zn selama 10 hari pada balita yang diare 

3. 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 dengan batuk pilek berisi: 
a. Amoksisilin. 
b. Parasetamol. 
c. Gliseril guaiakolat. 
d. Deksametason. 
e. CTM, dan 
f.    Luminal. 

4. 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: 
a. Pemberian antibiotik golongan kuinolon (misalnya siprofloksasin dan ofloksasin) 

untuk anak. 
b. Meresepkan asam mefenamat untuk demam bukannya parasetamol yang lebih 

aman. 

 Dalam kenyataannya masih banyak lagi praktek penggunaan obat yang tidak rasional 

yang terjadi dalam praktek sehari-hari dan umumnya tidak disadari oleh para klinis. Hal 

ini mengingat bahwa hampir setiap klinisi selalu mengatakan bahwa pengobatan 

adalah seni, oleh sebab itu setiap dokter berhak menentukan jenis obat yang paling 

sesuai untuk pasiennya. Hal ini bukannya keliru, tetapi jika tidak dilandasi dengan 

alasan ilmiah yang dapat diterima akan menjurus ke pemakaian obat yang tidak 

rasional. 

 Contoh lain ketidakrasionalan penggunaan obat dalam praktek sehari hari: 
a. Pemberian obat untuk penderita yang tidak memerlukan terapi obat. 

 Contoh: Pemberian roboransia untuk perangsang nafsu makan pada anak 

padahal intervensi gizi jauh lebih bermanfaat. 
b. Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan indikasi penyakit. 

 Contoh: Pemberian injeksi vitamin B12 untuk keluhan pegal linu. 
c. Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan aturan. 

 Contoh: 
1)   Cara pemberian yang tidak tepat, misalnya pemberian ampisilin sesudah 

makan, padahal seharusnya diberikan saat perut kosong atau di antara dua 
makan. 
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2)   Frekuensi pemberian amoksisilin 3 x sehari, padahal yang benar adalah 
diberikan 1 kaplet tiap 8 jam. 

d. Penggunaan obat yang memiliki potensi toksisitas lebih besar, sementara obat 

lain dengan manfaat yang sama tetapi jauh lebih aman tersedia. 

 Contoh: Pemberian metil prednisolon atau deksametason untuk mengatasi sakit 

tenggorok atau sakit menelan.padahal tersedia ibuprofen yang jelas lebih aman 

dan efficacious. 

e. Penggunaan obat yang harganya mahal, sementara obat sejenis dengan mutu 

yang sama dan harga lebih murah tersedia. 

 Contoh:  Kecenderungan untuk meresepkan obat bermerek yang relatif mahal 

padahal obat generik dengan manfaat dan keamanan yang sama dan harga lebih 

murah tersedia. 

f. Penggunaan obat yang belum terbukti secara ilmiah manfaat dan keamanannya. 

 Contoh: Terlalu cepat meresepkan obat-obat baru sebaiknya dihindari karena 

umumnya belum teruji manfaat dan keamanan jangka panjangnya, yang justru 

dapat merugikan pasien. 

g. Penggunaan obat yang jelas-jelas akan mempengaruhi kebiasaan atau persepsi 

yang keliru dari masyarakat terhadap hasil pengobatan. 

 Contoh: Kebiasaan pemberian injeksi roborantia pada pasien dewasa yang 

selanjutnya akan mendorong penderita tersebut untuk selalu minta diinjeksi jika 

datang dengan keluhan yang sama. 

 

D.   UPAYA MENGATASI MASALAH PENGGUNAAN OBAT YANG TIDAK RASIONAL 
 
Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki praktek penggunaan obat yang 

tidak rasional di rumah sakit adalah: 
1.  Pengendalian kecukupan obat 
 Melalui sistem informasi manajemen obat. Dengan sistem ini setiap penggunaan dan 

permintaan obat oleh unit pelayanan kesehatan dapat terpantau, sehingga kecukupan 

obat dapat dikendalikan dengan baik. LPLPO merupakan sistem informasi manajemen 
obat yang saat ini digunakan di Puskesmas-Puskesmas di Indonesia. 

2.  Perbaikan sistem suplai 
 Melalui penerapan konsep obat esensial nasional. Disini mengandung arti bahwa di 

tingkat pelayanan kesehatan tertentu hanya tersedia obat yang paling dibutuhkan oleh 
sebagian besar masyarakat dan tersedia setiap saat dengan harga yang terjangkau. 
Untuk Rumah Sakit, konsep obat esensial ini diaplikasikan dalam bentuk Formularium 
Rumah Sakit. 

3.  Pembatasan sistem peresepan dan dispensing obat  
 Perlu disediakan buku pedoman pengobatan di masing-masing pusat pelayanan 

kesehatan, formulir resep dengan jumlah R/yang terbatas, dan sebagainya. 
4.  Pembentukan dan pemberdayaan Komite Farmasi dan Terapi (KFT)  
 Komite Farmasi dan Terapi mempunyai tugas dan fungsi untuk meningkatkan/ 

menerapkan Penggunaan Obat secara Rasional di Rumah Sakit. 
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5.  Informasi Harga 
 Akan memberi dampak sadar biaya bagi para provider serta pasien/masyarakat. 
6.  Pengaturan pembiayaan 
 Bentuk pengaturan ini dapat merupakan pembiayaan berbasis kapitasi dan cost-

sharing. 

 
E.   INDIKATOR PENGGUNAAN OBAT RASIONAL 

 
Dalam melakukan identifikasi masalah maupun melakukan monitoring dan evaluasi 

Penggunaan Obat Rasional, WHO menyusun indikator, yang dibagi menjadi indikator inti dan 
indikator tambahan. Untuk melakukan pengukuran terhadap capaian keberhasilan upaya 
dan intervensi dalam peningkatan penggunaan obat yang rasional dalam pelayanan 
kesehatan. 
1.  Indikator Inti: 

a. Indikator peresepan 
1)   Rerata jumlah item dalam tiap resep. 

2)   Persentase peresepan dengan nama generik. 
3)   Persentase peresepan dengan antibiotik. 
4)   Persentase peresepan dengan suntikan. 
5)   Persentase peresepan yang sesuai dengan Daftar Obat Esensial. 

b. Indikator Pelayanan 
1)   Rerata waktu konsultasi. 
2)   Rerata waktu penyerahan obat. 
3)   Persentase obat yang sesungguhnya diserahkan. 
4)   Persentase obat yang di label secara adekuat. 

c. Indikator Fasilitas 
1)   Pengetahuan pasien mengenai dosis yang benar. 
2)   Ketersediaan Daftar Obat Esensial. 
3)   Ketersediaan key drugs. 

2.  Indikator Tambahan: 

 Indikator ini dapat diperlakukan sebagai tambahan terhadap indikator inti. Indikator ini 
tidak kurang pentingnya dibandingkan indikator inti, namun sering data yang 
dipergunakan sulit diperoleh atau interpretasi terhadap data tersebut mungkin sarat 
muatan lokal. 
a.  Persentase pasien yang diterapi tanpa obat. 
b.  Rerata biaya obat tiap peresepan. 
c.  Persentase biaya untuk antibiotik. 
d.  Persentase biaya untuk suntikan. 
e.  Peresepan yang sesuai dengan pedoman pengobatan. 
f.  Persentase pasien yang puas dengan pelayanan yang diberikan. 

g.  Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai akses kepada informasi yang 
obyektif. 
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Latihan 
 

1) Jelaskan kriteria penggunaan obat yang rasional menurut WHO! 
2) Jelaskan indikator dari penggunaan obat yang rasional! 
3) Jelaskan bagaimana mengatasi masalah yang berkaitan penggunaan obat yang tidak 

rasional!  

 

Petunjuk Jawaban Latihan  

 

Menurut WHO, pemakaian obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria: 
1) Sesuai dengan indikasi penyakit. 
2) Tersedia setiap saat dengan harga terjangkau.  
3) Diberikan dengan dosis yang tepat.  
4) Cara pemberian dengan interval waktu pemberian obat yang tepat. 
5) Lama pemberian yang tepat. 
6) Obat yang diberikan harus efektif, dengan mutu terjamin dan aman. 

 

Dari beberapa kriteria di atas dapat dirumuskan identifikasi rasionalitas penggunaan 

obat yaitu dengan indikator  8T + 1 W adalah Tepat diagnosis, Tepat pemilihan obat, Tepat 

indikasi,  Tepat pasien, Tepat dosis, Tepat cara dan lama pemberian, Tepat harga, Tepat 

Informasi dan Waspada efek samping. 

Dalam melakukan identifikasi masalah maupun melakukan monitoring dan evaluasi 

Penggunaan Obat Rasional, WHO menyusun indikator, yang dibagi menjadi indikator inti dan 

indikator tambahan. Untuk melakukan pengukuran terhadap capaian keberhasilan upaya 

dan intervensi dalam peningkatan penggunaan obat yang rasional dalam pelayanan 

kesehatan. 

 

Ringkasan  
 

Penggunaan obat rasional adalah menggunakan obat berdasarkan indikasi yang 

manfaatnya jelas terlihat dapat diramalkan (Evidence based therapy). Apabila diputuskan 

untuk memberikan terapi obat kepada pasien, obat yang baik bagi pasien diseleksi 

berdasarkan kemanjuran, kesesuaian dan harga. Selanjutnya dosis, rute pemberian dan 

durasi pengobatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi pasien. 

Menurut WHO, pemakaian obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria: 

1. Sesuai dengan indikasi penyakit. 

2. Tersedia setiap saat dengan harga terjangkau.  

3. Diberikan dengan dosis yang tepat.  

4. Cara pemberian dengan interval waktu pemberian obat yang tepat. 

5. Lama pemberian yang tepat. 

6. Obat yang diberikan harus efektif, dengan mutu terjamin dan aman. 
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Dari beberapa kriteria di atas dapat dirumuskan identifikasi rasionalitas penggunaan 

obat yaitu dengan indikator  8T + 1 W adalah Tepat diagnosis, Tepat pemilihan obat, Tepat 

indikasi,  Tepat pasien, Tepat dosis, Tepat cara dan lama pemberian, Tepat harga, Tepat 

Informasi dan Waspada efek samping. 

Penggunaan obat yang tidak rasional sering dijumpai dalam praktek sehari-hari. 

Peresepan obat tanpa indikasi yang jelas, penentuan dosis, cara, dan lama pemberian yang 

keliru, serta peresepan obat yang mahal merupakan sebagian contoh dari ketidakrasionalan 

peresepan. 

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki praktek penggunaan obat yang 

tidak rasional di rumah sakit adalah: 

1.  Pengendalian kecukupan obat. 

2.  Perbaikan sistem suplai. 

3.  Pembatasan sistem peresepan dan dispensing obat.  

4.  Pembentukan dan pemberdayaan Komite Farmasi dan Terapi (KFT).  

5.  Informasi Harga. 

6.  Pengaturan pembiayaan. 

 

Tes 1 
 

1) Dalam melakukan identifikasi masalah maupun melakukan monitoring dan evaluasi 
Penggunaan Obat Rasional, indikator penggunaan obat rasional yang termasuk 
indikator pelayanan adalah .... 
A. Persentase peresepan dengan nama generik 
B. Persentase obat yang di label secara adekuat 
C. Pengetahuan pasien mengenai dosis yang benar 
D. Rerata jumlah item dalam tiap resep 
 

2) Yang bukan upaya untuk memperbaiki masalah yang berkaitan ketidakrasionalan 
penggunaan obat di rumah sakit adalah .... 
A. Pengendalian kecukupan obat  
B. Pembatasan sistem peresepan dan dispensing obat 
C. Informasi Harga 
D. Validasi stok barang 
 

3) Pemberian ampisilin sesudah makan, padahal seharusnya diberikan saat perut kosong 
atau di antara dua makan adalah salah satu bentuk ketidakrasionalan .... 
A. Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan aturan 
B. Penggunaan obat yang harganya mahal  
C. Pemberian obat untuk penderita yang tidak memerlukan terapi obat 
D. Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan indikasi penyakit  
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4) Meresepkan asam mefenamat untuk demam bukannya parasetamol yang lebih aman 
adalah bentuk peresapan yang tidak rasional dan dikategorikan sebagai .... 
A. Peresepan salah (incorrect prescribing) 
B. Peresepan majemuk (multiple prescribing)  
C. Peresepan kurang (underprescribing)  
D. Peresepan berlebih (overprescribing) 
 

5) Tidak memberikan tablet Zn selama 10 hari pada balita yang diare dapat dikategorikan 
sebagai .... 
A. Peresepan salah (incorrect prescribing) 
B. Peresepan majemuk (multiple prescribing)  
C. Peresepan kurang (underprescribing) 
D. Peresepan berlebih (overprescribing) 
 

6) Yang dimaksud dengan tepat harga adalah .... 
A. Peresepan rifampisin harus diberi informasi bahwa urin dapat berubah menjadi 

warna merah 
B. Antibiotik hanya diberikan kepada pasien yang terbukti terkena penyakit akibat 

bakteri  
C. Penggunaan antibiotik amoksisilin 500 mg dalam penggunaannya diberikan tiga 

kali sehari selama 3-5 hari akan membunuh bakteri patogen yang ada 
D. Pemberian antibiotik pada pasien ISPA nonpneumonia dan diare nonspesifik 

yang sebenarnya tidak diperlukan 
 

7) Pemakaian obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria, kecuali .... 
A. Sesuai dengan indikasi penyakit 
B. Tersedia setiap saat dengan harga terjangkau  
C. Diberikan dengan obat generik  
D. Cara pemberian dengan interval waktu pemberian obat yang tepat 
 

8) Contoh kerasionalan penggunaan obat yang termasuk kategori waspada efek samping 
obat .... 
A. Penggunaan Vit B1 sebagai obat pegal linu 
B. Penggunaan metilprednisolon sebagai obat nyeri tenggorokkan 
C. Penggunaan deksametason sebagai penambah nafsu makan 
D. Penggunaan teofilin menyebabkan jantung berdebar merupakan  
 

9) Penggunaan obat dikatakan tidak rasional jika kemungkinan dampak negatif yang 
diterima oleh pasien …. dibanding manfaatnya 
A. lebih kecil 
B. lebih besar 
C. sama saja 
D. tidak memberikan efek 
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10) Hal yang perlu dipertimbangkan jika akan menentukan dosis, rute pemberian dan 
durasi pengobatan adalah .... 
A. Kondisi pasien 
B. Kondisi keuangan pasien 
C. Kondisi kemanjuran obat 
D. Kondisi keluarga pasien 
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Topik 2 

Keselamatan Pasien (Pasien Safety) dan Keamanan 

Pengobatan (Medication Safety) 

 
A. KESELAMATAN PASIEN (PASIEN SAFETY) 

 

1.  Pengertian Patient Safety (Keselamatan Pasien)  

Patient safety (keselamatan pasien) adalah pasien bebas dari harm (cedera) yang 

termasuk di dalamnya adalah penyakit, cedera fisik, psikologis, sosial, penderitaan, cacat, 

kematian, dan lain-lain yang seharusnya tidak seharusnya terjadi atau cedera yang potensial, 

terkait dengan pelayanan kesehatan. 

Keselamatan pasien rumah sakit adalah hal yang sangat penting karena menyangkut 

nyawa sehingga diperlukan suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih 

aman. Sistem tersebut meliputi penilaian risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang 

berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari 

insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya 

risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh 

kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang 

seharusnya dilakukan. 

Sistem keselamatan pasien di rumah sakit meliputi asesmen risiko, identifikasi dan 

pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, 

kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk 

meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh 

kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang 

seharusnya diambil. (Permenkes No.1691/menkes/per/VIII/2011Tentang Keselamatan 

pasien rumah sakit). 

Keselamatan (safety) telah menjadi isu global termasuk juga untuk rumah sakit. Ada 

lima isu penting yang terkait dengan keselamatan (safety) di rumah sakit salah satunya 

adalah keselamatan pasien (patient safety). 

Sembilan solusi keselamatan Pasien di Rumah Sakit menurut WHO Collaborating 

Centre for Patient  Safety, 2007 yaitu:  

a. Perhatikan nama obat, rupa dan ucapan mirip (norum)  atau look-alike sound-alike 

(lasa). 

b. Pastikan identifikasi pasien. 

c. Komunikasi secara benar saat serah terima pasien. 

d. Pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. 

e. Kendalikan cairan elektrolit pekat. 

f. Pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. 

g. Hindari salah kateter dan salah sambung slang. 

h. Gunakan alat injeksi sekali pakai. 
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2. Tingkatkan kebersihan tangan untuk pencegahan infeksi nosokomial. 

 Tujuh Standar Keselamatan Pasien yang mengacu pada “Hospital Patient Safety 

Standards” yang dikeluarkan oleh Joint Commision on Accreditation of Health 

Organizations, Illinois, USA, tahun 2002, yaitu: 

a. Hak pasien 

 Standarnya adalah Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan 

informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan 

terjadinya KTD (Kejadian Tidak Diharapkan). 

 Kriterianya adalah 

1) Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan. 

2) Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan. 

3) Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan yang 

jelas dan benar kepada pasien dan keluarga tentang rencana dan hasil 

pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk 

kemungkinan terjadinya KTD. 

b. Mendidik pasien dan keluarga 

 Standarnya adalah Rumah Sakit harus mendidik pasien dan keluarganya tentang 

kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Kriterianya adalah 

keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan 

keterlibatan pasien adalah partner dalam proses pelayanan. Karena itu, di 

Rumah Sakit harus ada sistem dan mekanisme mendidik pasien dan keluarganya 

tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien.  

 Dengan pendidikan tersebut diharapkan pasien dan keluarga dapat: 

1) Memberikan info yang benar, jelas, lengkap dan jujur. 

2) Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab. 

3) Mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti. 

4) Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan. 

5) Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan Rumah Sakit. 

6) Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa. 

7) Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati. 

c. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan 

 Standarnya adalah Rumah Sakit  menjamin kesinambungan pelayanan dan 

menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. 

 Kriterianya adalah: 

1) Koordinasi pelayanan secara menyeluruh. 

2)   Koordinasi pelayanan disesuaikan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber 

daya. 

3) Koordinasi pelayanan mencakup peningkatan komunikasi. 

4) Komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan. 

d. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan 

program peningkatan keselamatan pasien 
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 Standarnya adalah rumah sakit harus merancang proses atau memperbaiki 

proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan 

data, menganalisis secara intensif KTD, dan melakukan perubahan untuk 

meningkatkan kinerja. 

 Kriterianya adalah: 

1)   Setiap rumah sakit harus melakukan proses perancangan (design) yang 

baik, sesuai dengan  ”Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah 

Sakit”. 

2)   Setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja. 

3)   Setiap rumah sakit harus melakukan evaluasi intensif. 

4)   Setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi hasil 

analisis. 

e. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien Standarnya 

adalah: 

1)   Pimpinan dorong dan jamin implementasi program KP melalui penerapan 

“7 Langkah Menuju Keselamatan Pasien (KP) RS”. 

2)   Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif identifikasi risiko KP 

dan program mengurangi KTD. 

3)   Pimpinan dorong dan tumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan 

individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang KP. 

4)   Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, 

mengkaji, dan meningkatkan kinerja RS serta tingkatkan KP. 

5)   Pimpinan mengukur & mengkaji efektivitas kontribusinya dalam 

meningkatkan kinerja RS dan KP. 

 Kriterianya adalah: 

1)   Terdapat tim antar disiplin untuk mengelola program keselamatan pasien. 

2)   Tersedia program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan 

program meminimalkan insiden. 

3)   Tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen dari 

rumah sakit terintegrasi dan berpartisipasi. 

4)   Tersedia prosedur “cepat-tanggap” terhadap insiden, termasuk asuhan 

kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada orang lain 

dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis. 

5)   Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan 

insiden. 

6)   Tersedia mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden. 

7)   Terdapat kolaborasi dan komunikasi terbuka secara sukarela antar unit dan 

antar pengelola pelayanan. 

8)   Tersedia sumber daya dan sistem informasi yang dibutuhkan. 
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9)   Tersedia sasaran terukur, dan pengumpulan informasi menggunakan 

kriteria objektif untuk mengevaluasi efektivitas perbaikan kinerja rumah 

sakit dan keselamatan pasien. 

f. Mendidik staf tentang keselamatan pasien standarnya adalah: 

1)   RS memiliki proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap 

jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan KP secara jelas. 

2)   RS menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk 

meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung 

pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. 
 

Kriterianya adalah: 

1)   Memiliki program Diklat dan orientasi bagi staf baru yang memuat topik 

keselamatan pasien. 

2)   Mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan 

inservice training dan memberi pedoman yang jelas tentang pelaporan 

insiden. 

3)   Menyelenggarakan pelatihan tentang kerja sama kelompok (teamwork) 

guna mendukung pendekatan interdisiplin dan kolaboratif dalam rangka 

melayani pasien. 

g. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. 

Standarnya adalah: 

1) RS merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi KP untuk 

memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. 

2) Transmisi data & informasi harus tepat waktu dan akurat. 
 

Kriterianya adalah: 

1) Disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses 

manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal terkait 

dengan keselamatan pasien. 

2) Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk 

merevisi manajemen informasi yang ada. 
 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan yang mengakibatkan kecacatan atau 

kematian maka diperlukan sasaran untuk menghindari atau meminimalkan kesalahan 

tersebut. Diperlukan enam sasaran keselamatan pasien adalah sebagai berikut. 

Sasaran 1  :  Ketepatan identifikasi pasien. 

Sasaran 2  :  Peningkatan komunikasi yang efektif. 

Sasaran 3  :  Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. 

Sasaran 4 :  Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat pasien operasi. 

Sasaran 5 :  Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan Kesehatan. 

Sasaran 6 :  Pengurangan risiko pasien jatuh. 
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Sasaran 3 yaitu peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high alert) adalah 

hal yang perlu disikapi oleh tenaga farmasi berkaitan keselamatan pasien. Rumah sakit 

mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat yang perlu 

diwaspadai. 

Maksud dan Tujuan Sasaran 3 adalah bila obat menjadi bagian dari rencana 

pengobatan pasien, manajemen harus berperan secara kritis untuk memastikan 

keselamatan pasien. Obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications) adalah: 
1. Obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan/kesalahan serius (sentinelevent).  
2. Obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (adverse 

outcome) seperti obat-obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat 
Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM, atau Look Alike Soun Alike/LASA).  

3. Obat yang sering disebutkan dalam isu keselamatan pasien adalah pemberian 
elektrolit konsentrat secara tidak sengaja (misalnya, kalium klorida 2meq/ml atau yang 
lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0.9%, dan magnesium sulfat 
=50% atau lebih pekat). Kesalahan ini bisa terjadi bila tidak mendapatkan orientasi 
dengan baik di unit pelayanan pasien, atau tidak diorientasikan terlebih dahulu 
sebelum ditugaskan, atau pada keadaan gawat darurat.  

 

Cara yang paling efektif untuk mengurangi atau mengeliminasi kejadian tersebut 

adalah dengan peningkatan proses pengelolaan obat yang perlu diwaspadai termasuk 

memindahkan elektrolit konsentrat dari unit pelayanan pasien ke farmasi. Rumah sakit 

secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur untuk membuat 

daftar obat yang perlu diwaspadai berdasarkan data yang ada di rumah sakit. Kebijakan 

dan/atau prosedur juga mengidentifikasi area mana saja yang membutuhkan elektrolit 

konsentrat, seperti di IGD atau kamar operasi, serta pemberian label secara benar pada 

elektrolit dan bagaimana penyimpanannya di area tersebut, sehingga membatasi akses, 

untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja/kurang hati-hati. 

 
B.   KEAMANAN PENGOBATAN (MEDICATION SAFETY) 

 

Keamanan pengobatan (medication safety) adalah proses terhindarnya atau jaminan 

masyarakat dari efek yang merugikan obat dan menjadi unsur utama keselamatan 

masyarakat. Istilah keamanan pengobatan merujuk pada evaluasi kesalahan pengobatan 

yang terjadi sehingga mengakibat kejadian yang tidak direncanakan, tidak terduga, dan tidak 

diinginkan (Turner, 2009). Upaya untuk mengurangi kejadian kesalahan obat sangat 

dimungkinkan pada informasi yang beredar yang berisiko terhadap efek yang merugikan 

pada penggunaan obat (Yu, 2005). 

Obat merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penyembuhan penyakit, 

pemulihan kesehatan dan pencegahan terhadap suatu penyakit. Keputusan penggunaan 

obat selalu mengandung pertimbangan antara manfaat dan risiko. Institute of Medicine 

(IoM) melaporkan bahwa sekitar 10% obat digunakan oleh masyarakat mengalami kesalahan  

dan mengakibatkan reaksi obat merugikan dan 2% dari kejadian tersebut menjalani 
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perawatan di rumah sakit. Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa 44.000-98.000 

pasien meninggal setiap tahun akibat kesalahan pengobatan. Konsep keamanan pengobatan 

mengacu pada pencegahan, deteksi, pelaporan dan respons terhadap kejadian kesalahan 

pengobatan. 

Keamanan obat setelah terdistribusi dan digunakan di masyarakat harus dilakukan 

pengawasan untuk mengetahui efektivitas dan keamanan penggunaan obat ketika 

digunakan dengan pengobatan sendiri atau praktik klinik. Banyak bukti menunjukkan bahwa 

reaksi obat yang merugikan terutama efek samping obat (ESO) dapat dicegah, dengan 

pengetahuan yang bertambah, yang diperoleh dari kegiatan pemantauan aspek keamanan 

obat setelah pemasaran atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah farmakovigilans. 

Sehingga, kegiatan ini menjadi salah satu komponen penting dalam sistem regulasi obat, 

praktik klinik dan kesehatan masyarakat secara umum. Pemantauan aspek keamanan obat 

harus secara terus menerus dilakukan untuk mengevaluasi konsistensi profil keamanannya 

atau rasio risk benefit. Dimana kita harus mempertimbangkan benefit harus lebih besar dari 

risk, untuk mendukung jaminan keamanan obat beredar. Pengawasan aspek keamanan obat 

senantiasa dilakukan dengan pendekatan risk management di setiap tahap perjalanan atau 

siklus obat. (BPOM, 2012). 

Keamanan pengobatan harus menjadi perhatian bagi masyarakat karena reaksi yang 

merugikan dari obat merupakan masalah kesehatan dan telah berlangsung selama bertahun-

tahun, efek samping yang terjadi di masyarakat hanya mengandalkan laporan sukarela 

(Classen,  2003).  

Kesalahan pengobatan (medication error) adalah suatu kejadian yang tidak dapat 

dihindari dan menyebabkan  proses penggunaan obat yang tidak tepat, kejadian efek 

samping dan reaksi obat merugikan sehingga dapat membahayakan kondisi pasien. 

Pencegahan kesalahan obat harus terus dilakukan untuk menjamin keselamatan pasien 

sehingga terhindar dari kejadian yang dapat merugikan kesehatan (Hughes, R.G, 2008). 

Leape, et.al (1995) mengidentifikasi penyebab kesalahan pemberian obat antara lain:  
1. Kurangnya diseminasi pengetahuan, terutama para dokter yang merupakan 22% 

penyebab kesalahan.  
2. Tidak cukupnya informasi mengenai pasien seperti halnya data uji laboratorium.  
3. Sebanyak 10% kesalahan dosis yang kemungkinan disebabkan tidak diikutinya SOP 

pengobatan.  
4. 9% lupa.  
5. 9% kesalahan dalam membaca resep seperti tulisan tidak terbaca, interpretasi perintah 

dalam resep dan singkatan dalam resep.  
6. Salah mengerti perintah lisan.  
7. Pelabelan dan kemasan nomenklatur yang membingungkan.  
8. Blok penyimpanan obat yang tidak baik.  
9. Masalah dengan standar dan distribusi obat. 
10. Asesmen alat yang tidak baik saat membeli dan penggunaan misalnya pada alat infus 

obat anti kanker.  
11. Gangguan ketegangan dan lingkungan kerja.  
12. Ketidaktahuan pasien.  
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Peringkat paling tinggi kesalahan pengobatan adalah ada pada: tahap ordering (49%), 

diikuti tahap administration management (26%), pharmacy management (14%), transcribing 

(11%).  

Kesalahan pengobatan terjadi karena kondisi sebagai berikut.   
1. Gagal menyerahkan dosis sesuai dosis yang diperintahkan. 
2. Jumlah medikasi yang diberikan berbeda dengan yang diminta lebih dari 17% (10% 

untuk injeksi).  
3. Medikasi tidak pernah diperintahkan untuk diberikan kepada pasien.  
4. Dosis yang diberikan berbeda dengan bentuk atau sediaan yang diperintahkan.  
5. Dosis obat diberikan 30 menit lebih awal dari waktu yang perintahkan atau lewat 30 

menit dari waktu yang diperintahkan.  
6. Obat diberikan tidak sesuai rute yang diperintahkan. 
7. Obat telah kadaluwarsa atau integritas obat secara kimia atau fisika telah berubah.  
8. Infus atau cairan intravena diberikan dengan laju yang tidak sesuai dengan yang 

diresepkan. 
9. Mengoleskan alkohol pada tapak suntikan pada hal obat yang akan disuntikkan belum 

dipersiapkan.  
10. Memberikan suspensi oral tanpa mengocok lebih dulu.  

 

NCCMERP membuat indeks berkaitan kategori kesalahan pengobatan, di dalam indeks 

kategori ini terdapat 9 kategori dengan syarat definisi yaitu:  

Kategori yang menyebabkan kejadian kesalahan pengobatan. 

 
Tabel Indeks berkaitan kategori kesalahan pengobatan 

 

Kejadian Kesalahan Kategori Hasil 

Tidak terjadi kesalahan  A 
Kejadian atau yang berpotensi untuk terjadinya kesalahan  

Terjadi kesalahan tetapi tidak 
membahayakan 

B Terjadi kesalahan sebelum obat mencapai pasien 

C 
 

Terjadi kesalahan dan obat sudah diminum/digunakan pasien 
tetapi tidak membahayakan pasien 

D 
 

Terjadinya kesalahan, sehingga monitoring ketat harus 
dilakukan tetapi tidak  membahayakan pasien 

 
 
Terjadi kesalahan dan membahayakan 
 
 
 
 
 

E 
 

Terjadi kesalahan, hingga terapi dan intervensi lanjut 
diperlukan dan kesalahan ini memberikan efek yang buruk 
yang sifatnya sementara 

F 
 

Terjadi kesalahan dan mengakibatkan pasien harus dirawat 
lebih lama di rumah sakit serta memberikan efek buruk yang 
sifatnya sementara 

G 
Terjadi kesalahan yang mengakibatkan efek buruk yang 
bersifat permanen 

H 
Terjadi kesalahan dan hampir merenggut nyawa pasien contoh 
syok anafilaktik 

Terjadi kesalahan dan menyebabkan 
kematian 

I 
Terjadi kesalahan dan pasien meninggal dunia 

Sumber :  National  Coordination Council Medication Error Reportingand Preventive (NCC MERP), 2011 
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Kejadian keamanan pengobatan dapat dimulai dengan (Morgan, 2009): 

1.  Kejadian pengobatan (MI = medication incident) adalah semua kejadian yang terjadi 

bekaitan dengan pengobatan. 

2. Kesalahan pengobatan (ME = medication error) adalah kejadian yang terjadi akibat 

proses penggunaan obat yang tidak tepat sehingga dapat membahayakan keselamatan 

pasien. 

3. Kejadian obat yang merugikan (ADE = Adverse Drug Event) adalah  kejadian yang dapat 

membahayakan pasien atau masyarakat mencakup bahaya yang dihasilkan dari sifat 

intrinsik obat (ADR) serta bahaya yang dihasilkan dari kesalahan pengobatan atau 

kegagalan sistem yang terkait dengan manufaktur dan distribusi penggunaan obat. 

4.  Reaksi obat merugikan (ADR = Adverse Drug Reaction) adalah respons terhadap obat 

yang berbahaya dan tidak diinginkan, dan terjadi pada dosis yang biasanya digunakan 

pada manusia untuk profilaksis, diagnosis atau terapi penyakit, atau untuk modifikasi 

fungsi fisiologis, misalnya, reaksi alergi terhadap suatu obat pada dosis yang normal, 

atau efek samping yang terjadi yang sudah diketahui sebelumnya pada dosis normal. 

5. Efek samping obat adalah efek yang tidak diinginkan dari obat yang sebelumnya sudah 

diramalkan sebelumnya dan dalam batas dosis normal. 

 

Latihan 
 

1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan keselamatan pasien (patien safety)! 
2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan keamanan pengobatan (medication safety)! 
3) Tuliskan sembilan solusi keselamatan pasien di Rumah Sakit menurut WHO 

Collaborating Centre for patient safety! 
4) Jelaskan kondisi yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pengobatan (medication 

error)! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan  

 
1) Keselamatan pasien rumah sakit adalah hal yang sangat penting karena menyangkut 

nyawa sehingga diperlukan suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien 
lebih aman.  

2) Keselamatan (safety) telah menjadi isu global termasuk juga untuk rumah sakit. Ada 
lima isu penting yang terkait dengan keselamatan (safety) di rumah sakit salah satunya 
adalah keselamatan pasien (patient safety).  

3) Obat merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penyembuhan penyakit, 
pemulihan kesehatan dan pencegahan terhadap suatu penyakit. Keputusan 
penggunaan obat selalu mengandung pertimbangan antara manfaat dan risiko. 

4) Kesalahan pengobatan (medication error) adalah suatu kejadian yang tidak dapat 
dihindari dan menyebabkan  proses penggunaan obat yang tidak tepat, kejadian efek 
samping dan reaksi obat merugikan sehingga dapat membahayakan kondisi pasien. 

 

 



   Farmasi Rumah Sakit dan Klinik   
 

124 

Ringkasan  
 

Patient safety (keselamatan pasien) adalah pasien bebas dari harm (cedera) yang 

termasuk di dalamnya adalah penyakit, cedera fisik, psikologis, sosial, penderitaan, cacat, 

kematian, dan lain-lain yang seharusnya tidak seharusnya terjadi atau cedera yang potensial, 

terkait dengan pelayanan kesehatan. 

Keamanan pengobatan (medication safety) adalah proses terhindarnya atau jaminan 

masyarakat dari efek yang merugikan obat dan menjadi unsur utama keselamatan 

masyarakat 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan yang mengakibatkan kecacatan atau 

kematian maka diperlukan sasaran untuk  menghindari atau meminimalkan kesalahan 

tersebut. Diperlukan enam sasaran keselamatan pasien adalah sebagai berikut. 

Sasaran 1  :  Ketepatan identifikasi pasien. 

Sasaran 2  :  Peningkatan komunikasi yang efektif. 

Sasaran 3  :  Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. 

Sasaran 4 :  Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat pasien operasi. 

Sasaran 5 :  Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan Kesehatan. 

Sasaran 6 :  Pengurangan risiko pasien jatuh. 
 

Kejadian keamanan pengobatan dapat dimulai dengan (Morgan, 2009): 

1.  Kejadian pengobatan.  

2. Kesalahan pengobatan.  

3. Kejadian obat yang merugikan.  

4.  Reaksi obat merugikan.  

5.  Efek samping obat. 

 

Tes 2 
 

1) Kejadian yang tidak dapat dihindari dan menyebabkan  proses penggunaan obat yang 
tidak tepat, kejadian efek samping dan reaksi obat merugikan sehingga dapat 
membahayakan kondisi pasien disebut .... 
A. Kesalahan pengobatan 
B. Keselamatan pasien 
C. Kejadian pengobatan 
D. Keamanan pengobatan  
 

2) Proses terhindarnya atau jaminan masyarakat dari efek yang merugikan obat      
disebut .... 
A. Kesalahan pengobatan 
B. Keselamatan pasien 
C. Kejadian pengobatan 
D. Keamanan pengobatan 
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3) Indeks kategori kesalahan pengobatan yang dibuat oleh NCCMERP yang 
mengakibatkan terjadi kesalahan dan pasien harus dirawat lebih lama di rumah sakit 
serta memberikan efek buruk yang sifatnya sementara .... 
A. Kategori E 
B. Kategori F 
C. Kategori C 
D. Kategori A 
 

4) Sasaran yang berkaitan kesalahan yang mengakibatkan kecacatan atau kematian yang 
ditinjau dari aspek keamanan obat yang perlu diwaspadai adalah .... 
A. Sasaran 1 
B. Sasaran 2 
C. Sasaran 3 
D. Sasaran 4 
 

5) Kondisi yang bukan menjadi penyebab terjadinya kesalahan pemberian obat adalah .... 
A. Kurangnya biaya pengobatan 
B. Kesalahan membaca resep 
C. Tidak cukup informasi 
D. Salah dosis 
 

6) Contoh obat yang tergolong Nama Obat Rupa Ucapan Mirip (NORUM) adalah .... 
A. Losec dan Lasix 
B. Antalgin dan parasetamol 
C. Amoksisilin dan Ciprofoksasin 
D. Asam mefenamat dan ibuprofen 
 

7) Patient safety (keselamatan pasien) adalah pasien bebas dari …. yang termasuk di 
dalamnya adalah penyakit, cedera fisik, psikologis, sosial, penderitaan, cacat, 
kematian, dan lain-lain yang seharusnya tidak seharusnya terjadi atau cedera yang 
potensial, terkait dengan pelayanan kesehatan .... 
A. Administrasi 
B. Biaya 
C. Cedera 
D. Luka 
 

8) Semua kejadian yang terjadi berkaitan dengan pengobatan .... 
A. Kesalahan pengobatan 
B. Keselamatan pasien 
C. Kejadian pengobatan 
D. Keamanan pengobatan 
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9) Pengawasan aspek keamanan obat senantiasa dilakukan dengan pendekatan …. di 
setiap tahap perjalanan atau siklus obat. 
A. Manajemen risiko 
B. Manajemen biaya 
C. Manajemen efektivitas 
D. Manajemen asuransi kesehatan 
 

10) Efek yang tidak diinginkan dari obat yang sebelumnya sudah diramalkan sebelumnya 
dan dalam batas dosis normal disebut .... 
A. Penggunaan terapi obat 
B. Evaluasi penggunaan obat 
C. Efek terapi obat 
D. Efek samping obat 
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Kunci Jawaban Tes 
 

Tes  1 

1) B 

2) D 

3) A 

4) A 

5) C 

6) D 

7) C 

8) D 

9) B 

10) A 

 

Tes  2 

1) A 

2) B 

3) B 

4) C 

5) A 

6) A 

7) C 

8) C 

9) A 

10) D 
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BAB VI 

PENYEDIAAN INFORMASI DAN EDUKASI PASIEN 

 Drs. Rusli. Sp., FTS. Apt 

 

PENDAHULUAN 

 

Proses pengobatan menggambarkan suatu proses normal atau fisiologik dari 

pengobatan, di mana diperlukan pengetahuan, keahlian sekaligus berbagai pertimbangan 

profesional dalam setiap tahap sebelum membuat suatu keputusan. Sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi 

pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat ke pelayanan yang 

berorientasi ke pasien. Sejalan dengan hal tersebut dituntut tenaga farmasi untuk 

memberikan pelayanan informasi obat ke pasien agar penggunaan obat berjalan secara 

efektif, dapat meminimalkan terjadinya efek yang tidak diinginkan dan biaya yang 

terjangkau. 

Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan salah satu pelayanan yang dilakukan di 

rumah sakit atau di unit pelayanan farmasi. Definisi PIO adalah setiap data atau 

pengetahuan objektif, diuraikan secara ilmiah dan terdokumentasi mencangkup farmakologi, 

toksikologi, dan farmakoterapi obat. Informasi obat mencangkup, tetapi tidak terbatas pada 

pengetahuan seperti nama kimia, struktur dan sifat-sifat, identifikasi, indikasi diagnostik atau 

indikasi terapi, mekanisme kerja, waktu mulai kerja dan durasi kerja, dosis dan jadwal 

pemberian, dosis yang direkomendasikan, absorpsi, metabolisme detoksifikasi, ekskresi, efek 

samping dan reaksi merugikan, kontraindikasi, interaksi, harga, keuntungan, tanda, gejala 

dan pengobatan toksisitas, efikasi klinik, data komparatif, data klinik, data penggunaan obat, 

dan setiap informasi lainnya yang berguna dalam diagnosis dan pengobatan pasien (Siregar, 

2004). 
Pelayanan Informasi Obat (PIO) di Rumah Sakit harus bersinergi dengan pelayanan 

kefarmasian yang lain. Peranan PIO untuk menunjang pengembangan kebijakan pengelolaan 
obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya Obat yang perlu diwaspadai (high-alert 
medication). High-alert medication adalah Obat yang harus diwaspadai karena sering 
menyebabkan terjadi kesalahan/kesalahan serius (sentinel event) dan obat yang berisiko 
tinggi menyebabkan Reaksi Obat yang Tidak Diinginkan (ROTD). 

Edukasi pasien adalah rangkaian dari pelayanan informasi yang memberikan 
pemahaman kepada pasien terutama berkaitan dengan kepatuhan pasien dalam 
menggunakan obat sehingga pasien akan mendapatkan pendidikan penggunaan obat yang 
efektif dan aman.  

Kompetensi khusus dari bab ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup 
sistem informasi dan edukasi yang didapatkan pasien di rumah sakit. BAB ini dibagi menjadi 

2 Topik yaitu 
Topik 1 :  Pelayanan Informasi Obat.   
Topik 2 :  Kepatuhan Pasien. 
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Topik 1 

Pelayanan Informasi Obat (PIO) 

 
A.   PENGERTIAN   

 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.58 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kefarmasian di Rumah Sakit memberikan definisi Pelayanan Informasi Obat (PIO) sebagai 

kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, 

tidak bias, terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh farmasis kepada dokter, farmasis, 

perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain di luar Rumah Sakit.  

Pelayanan informasi obat (PIO) dilatarbelakangi oleh: 

1. Banyaknya jumlah obat yang ada di pasaran  

 Kalau dicermati peredaran obat di rumah sakit, nama obat sangat banyak. Belum lagi 

satu jenis obat saja mempunyai nama merk banyak dari berbagai industri farmasi. 

Tentu hal ini akan menimbulkan berbagai pertanyaan misalnya terkait pilihan obat 

yang tepat, harga yang paling murah, dan lain sebagainya. Pertanyaan itulah yang 

harus dijawab dengan adanya PIO. 

2. Banyaknya sumber informasi yang beredar  

 Tidak dipungkiri dengan majunya teknologi informasi, masyarakat awam maupun dari 

kalangan medis dapat mengakses informasi secara cepat. Akan tetapi kadang ditemui 

sumber informasi yang tidak ilmiah ataupun tidak valid sehingga cenderung 

menyesatkan. Sebagian mungkin bisa memilih informasi yang diperlukan, tetapi 

sebagian lainnya akan bingung memilah dan memilih informasi yang benar-benar 

sesuai dengan yang diinginkan. Hal inilah yang dapat dibantu dengan adanya PIO 

dengan informasi obat yang bersifat akurat, tidak bias, dan terkini. 

3. Terbatasnya waktu tenaga kesehatan  

 Tenaga kesehatan jelas tidak akan sanggup memberikan informasi dengan detail 

kepada semua pasien mengingat keterbatasan tenaga dan waktu. Hal inilah yang 

mendorong bahwa PIO harus berperan aktif dengan memberikan informasi yang 

mereka butuhkan. 

4. Adanya peran farmasi klinik  

 Pergeseran paradigma drug oriented  ke patient oriented mendasari timbulnya farmasi 

klinik. Tujuan farmasi klinik di antaranya adalah memaksimalkan efek terapi dan 

meminimalkan efek samping. Hal tersebut  dapat dibantu salah satunya dengan 

kegiatan PIO.  

 Obat yang sudah benar baik dosis maupun jenisnya, bisa saja akan meningkat ataupun 

menurun efeknya akibat adanya interaksi dengan obat lain ataupun makanan. 

Misalnya penggunaan kaptopril yang justru lebih baik absorpsinya ketika diminum saat 

perut kosong atau ampisilin yang justru berkurang absorpsinya ketika diminum 

bersama makanan. Bisa saja obat menjadi tidak lagi berkhasiat dikarenakan cara 
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penyimpanan yang tidak tepat, dan lain sebagainya. Tentu saja informasi-informasi 

seperti itulah yang menunjang terapi pasien sehingga peran PIO sangat penting 

5.  Tujuan PIO   
a. Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di 

lingkungan Rumah Sakit dan pihak lain di luar Rumah Sakit.  
b. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan 

obat/sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, terutama 
bagi Panitia Farmasi dan Terapi. 

c. Menunjang penggunaan obat yang rasional.  

6.  Kegiatan PIO meliputi:  
a. Menjawab pertanyaan.  
b. Menerbitkan buletin, leaflet, poster, newsletter.  
c. Menyediakan informasi bagi Panitia Farmasi dan Terapi sehubungan dengan 

penyusunan Formularium Rumah Sakit.  
d. Bersama dengan Tim Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) melakukan 

kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap.  
e. Melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga 

kesehatan lainnya dan.  
f.   Melakukan penelitian.  

7.  Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam PIO:  
a. Sumber daya manusia.  
b. Tempat dan.  
c. Perlengkapan. 
d. Sarana. 

8.  Sumber PIO 

 Sumber informasi obat terdiri dari: 

a. Sumber daya meliputi:  
1)   Tenaga kesehatan  

 Dokter, farmasis, dokter gigi, perawat, tenaga kesehatan lain.  
2)   Sarana  

 Fasilitas ruangan, peralatan, komputer, internet, dan perpustakaan.  
3)   Prasarana  

Industri farmasi, Badan POM, Pusat Informasi Obat, Pendidikan Tinggi 

Farmasi, organisasi profesi (dokter, farmasis, dan lain-lain).  

b. Pustaka sebagai sumber informasi obat, digolongkan dalam 3 kategori:  

1) Pustaka primer  

 Artikel asli yang dipublikasikan penulis atau peneliti, informasi yang 

terdapat di dalamnya berupa hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal 

ilmiah.  

 Contoh pustaka primer:  
a)   Laporan hasil penelitian.  
b)   Laporan kasus.  
c)   Studi evaluatif.  

d) Laporan deskriptif.  



   Farmasi Rumah Sakit dan Klinik   

133 

2) Pustaka sekunder  

 Berupa sistem indeks yang umumnya berisi kumpulan abstrak dari berbagai 

kumpulan artikel jurnal. Sumber informasi sekunder sangat membantu 

dalam proses pencarian informasi yang terdapat dalam sumber informasi 

primer. Sumber informasi ini dibuat dalam berbagai database.  

 Contoh pustaka sekunder: 
a)   Medline yang berisi abstrak-abstrak tentang terapi obat. 

b) International Pharmaceutikal Abstract yang berisi abstrak penelitian 

kefarmasian.  

3) Pustaka tersier  

 Berupa buku teks atau database, kajian artikel, kompendia dan pedoman 

praktis. Pustaka tersier umumnya berupa buku referensi yang berisi materi 

yang umum, lengkap dan mudah dipahami. Menurut undang-undang No.36 

Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa Standar profesi adalah 

pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan 

profesi secara baik.  

9.  Metode PIO 
a. PIO dilayani oleh farmasis selama 24 jam atau on call disesuaikan dengan kondisi 

rumah sakit.  
b. PIO dilayani oleh farmsis pada jam kerja, sedang di luar jam kerja dilayani oleh 

farmasis instalasi farmasi yang sedang tugas jaga.  
c. PIO dilayani oleh farmasis pada jam kerja, dan tidak ada PIO di luar jam kerja.  
d. Tidak ada petugas khusus, PIO dilayani oleh semua farmasis instalasi farmasi, 

baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja.  
e. Tidak ada farmasis khusus, PIO dilayani oleh semua farmasis instalasi farmasi di 

jam kerja dan tidak ada PIO di luar jam kerja. 

 Metode Pelayanan Informasi Obat oleh Farmasis  

 Pelayanan informasi obat oleh farmasis pada hakikatnya adalah aplikasi dari ilmu 

komunikasi. Untuk itu,  metode yang dapat digunakan dalam pelayanan resep dokter 

adalah menggunakan 3 pertanyaan dasar yang disampaikan kepada pasien sebelum 

melakukan PIO.  
a. Apa yang telah dokter katakan tentang obat Anda? 
b. Apa yang dokter jelaskan tentang harapan setelah minum obat ini? 
c. Bagaimana penjelasan dokter tentang cara minum obat ini? 

 Pengajuan ketiga pertanyaan di atas dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi 

pemberian informasi yang tumpang tindih (menghemat waktu), mencegah pemberian 

informasi yang bertentangan dengan informasi yang telah disampaikan oleh dokter 

(misalnya menyebutkan indikasi lain dari obat yang diberikan) sehingga pasien tidak 

akan meragukan kompetensi dokter atau farmasis dan juga untuk menggali informasi 

seluas-luasnya (dengan tipe open ended question). Tiga pertanyaan utama tersebut 

dapat dikembangkan sesuai kondisi pasien. 
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10.  Sasaran PIO  

 Yang dimaksud dengan sasaran informasi obat adalah orang, lembaga, kelompok 

orang, kepanitiaan, penerima informasi obat, seperti yang tertera di bawah ini. 
a. Dokter 

 Dalam proses penggunaan obat, pada tahap penetapan pilihan obat serta 

regimennya untuk seorang pasien tertentu, dokter memerlukan informasi dari 

farmasis  agar ia dapat membuat keputusan yang rasional. Informasi obat 

diberikan langsung oleh farmasis, menjawab pertanyaan dokter melalui telepon 

atau sewaktu farmasis menyertai tim medis dalam kunjungan ke ruang 

perawatan pasiean atau dalam konferensi staf medis (Siregar, 2004). 
b. Perawat 

 Dalam tahap penyampaian atau distribusi obat kepada pasien dalam rangkaian 

proses penggunaan obat, farmasis memberikan informasi obat tentang berbagai 

aspek obat pasien, terutama tentang pemberian obat. Perawat adalah 

profesional kesehatan yang paling banyak berhubungan dengan pasien karena 

itu, perawatlah yang pada umumnya yang pertama mengamati reaksi obat 

merugikan atau mendengar keluhan mereka. Farmasis adalah yang paling siap, 

berfungsi sebagai sumber informasi bagi perawat. Informasi yang dibutuhkan 

perawat pada umumnya harus praktis, segera, dan ringkas, misalnya frekuensi 

pemberian dosis, metode pemberian obat, efek samping yang mungkin, 

penyimpanan obat, inkompatibilitas campuran sediaan intravena. (Siregar, 

2004). 
c. Pasien 

 Informasi yang dibutuhkan pasien, pada umumnya adalah informasi praktis dan 

kurang ilmiah dibandingkan dengan informasi yang dibutuhkan profesional 

kesehatan. Informasi obat untuk pasien diberikan farmasis sewaktu menyertai 

kunjungan tim medik ke ruang pasien, sedangkan untuk pasien rawat jalan, 

informasi diberikan sewaktu penyerahan obatnya. Informasi obat untuk pasien 

pada umumnya mencangkup cara penggunaan obat, jangka waktu penggunaan, 

pengaruh makanan pada obat, penggunaan obat bebas dikaitkan dengan resep 

obat, dan sebagainya (Siregar, 2004). 
d. Farmasis 

 Setiap farmasis suatu rumah sakit masing-masing mempunyai tugas atau fungsi 

tertentu, sesuai dengan pendalaman pengetahuan pada bidang tertentu. 

farmasis yang langsung berinteraksi dengan profesional kesehatan dan pasien, 

sering menerima pertanyaan mengenai informasi obat dan pertanyaan yang 

tidak dapat dijawabnya dengan segera, diajukan kepada sejawat farmasis yang 

lebih mendalami pengetahuan informasi obat. farmasis apotek dapat meminta 

bantuan informasi obat dari sejawat di rumah sakit (Siregar, 2004). 
e. Kelompok, Tim, Kepanitiaan, dan Peneliti 

 Selain kepada perorangan, farmasis juga memberikan informasi obat kepada 

kelompok profesional kesehatan, misalnya mahasiswa, masyarakat, peneliti, dan 
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kepanitiaan yang berhubungan dengan obat. Kepanitiaan di rumah sakit yang 

memerlukan informasi obat antara lain, panitia farmasi dan terapi, panitia 

evaluasi penggunaan obat, panitia sistem pemantauan kesalahan obat, panitia 

sistem pemantauan dan pelaporan reaksi obat merugikan, tim pengkaji 

penggunaan obat retrospektif, tim program pendidikan “in-service” dan 

sebagainya (Siregar, 2004). 

11.  Bentuk PIO 
a. Berhadapan langsung dengan orang yang meminta informasi obat. 
b. Pelayanan informasi obat bersifat umum.  
c. Pelayanan informasi obat bersifat individual di ruangan (pasien rawat inap dan 

pasien rawat jalan). 
d. Melalui telepon. 
e. Melalui website/email. 
f.   Melalui tulisan (brosur, poster, leaflet). 
g. Melalui televisi, radio. 
h. Melalui media sosial. 

 
B.   RUANG LINGKUP PELAYANAN INFORMASI OBAT 

 

Ruang lingkup jenis pelayanan informasi rumah sakit di suatu rumah sakit, antara lain: 
1. Pelayanan informasi obat untuk menjawab pertanyaan. 
2. Pelayanan informasi obat untuk mendukung kegiatan panitia farmasi dan terapi. 
3. Pelayanan informasi obat dalam bentuk publikasi. 
4. Pelayanan informasi obat untuk edukasi. 
5. Pelayanan informasi obat untuk evaluasi penggunaan obat. 
6. Pelayanan informasi obat dalam studi obat investigasi (Siregar, 2004). 

 
C.   STRATEGI PENCARIAN INFORMASI  

 

Proses menjawab pertanyaan yang diuraikan di bawah ini adalah suatu pendekatan 

yang sebaiknya digunakan oleh farmasis di rumah sakit. 

1. Mengetahui pertanyaan sebenarnya 

 Menetapkan informasi obat sebenarnya yang dibutuhkan penanya adalah langkah 

pertama dalam menjawab suatu pertanyaan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menggolongkan jenis penanya, seperti dokter, farmasis, perawat, dan sebagainya, 

serta informasi latar belakang yang perlu (Siregar, 2004). 

 Penggolongan penanya dapat dilakukan secara otomatis jika penanya 

memperkenalkan dirinya, tetapi kadang farmasis harus menanyakan, terutama jika 

berkomunikasi melalui telepon. Dengan mengetahui jenis penanya, akan membantu 

farmasis dalam memberikan jawaban yang benar-benar ia perlukan (Siregar, 2004).  

2. Mengumpulkan data pasien 

 Apabila pertanyaan melibatkan seorang pasien, adalah penting untuk memperoleh 

informasi latar belakang tentang pasien sebelum menjawab suatu pertanyaan yang 
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berbeda-beda sesuai dengan jenis pertanyaan. Umur, berat badan, jenis kelamin 

biasanya diperlukan. Khusus tentang kondisi medis pasien seperti diagnosis sekarang, 

fungsi ginjal dan hati, sering diperlukan. Dalam beberapa kasus diperlukan juga sejarah 

obat yang lengkap (Siregar, 2004). 

 Pentingnya pengambilan sejarah obat pasien telah benar-benar dimengerti oleh dokter 

dan perawat. Farmasis harus memiliki keterampilan dalam pengambilan sejarah obat 

berdasarkan dua alasan dari sudut pandang penyediaan informasi obat, yaitu: 
a. Untuk memberi farmasis pengertian yang lebih baik tentang permintaan 

informasi sebenarnya dengan keadaan permintaan, agar farmasis dapat mencari 
dan menyediakan jawaban. 

b. Untuk memungkinkan farmasis menyajikan jawaban yang lebih berguna dan 
sesuai untuk keadaan klinik tertentu. 

 

Pada dasarnya, dalam suatu pencarian informasi, farmasis harus berusaha 

memperoleh jawaban dalam referensi acuan tersier terlebih dahulu. Jawaban biasanya 

dapat diperoleh, tetapi jika jawaban tidak dapat, farmasis bergerak ke langkah berikutnya 

(Siregar, 2004). 

Pencarian informasi dapat meminimalkan kesempatan melalaikan sumber penting dan 

kehilangan perspektif. Masalah ini dapat terjadi terutama pada farmasis tanpa pengalaman 

praktis atau tanpa keterampilan klinik lanjutan. Tanpa menghiraukan pengalaman, biasanya 

farmasis dapat memperoleh manfaat dari membaca pendahuluan atau latar belakang 

persiapan, terutama jika farmasis tidak memahami pertanyaan (Siregar, 2004).  

 
D.   DOKUMENTASI  

 

Setelah terjadi interaksi antara penanya dan pemberi jawaban, maka kegiatan tersebut 

harus didokumentasikan. Manfaat dokumentasi adalah:  
1. Mengingatkan farmasis tentang informasi pendukung yang diperlukan dalam 

menjawab pertanyaan dengan lengkap. 
2. Sumber informasi apabila ada pertanyaan serupa.  
3. Catatan yang mungkin akan diperlukan kembali oleh penanya.  

 

Latihan 
 

1) Jelaskan tujuan dari PIO! 
2) Jelaskan sumber-sumber PIO! 
3) Jelaskan 3 pertanyaan dasar yang disampaikan kepada pasien sebelum melakukan PIO! 
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Petunjuk Jawaban Latihan  

 

1)  Tujuan PIO   
a) Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di 

lingkungan rumah sakit dan pihak lain di luar rumah sakit.  
b) Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan 

obat/sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, terutama 
bagi panitia farmasi dan terapi. 

c) Menunjang penggunaan obat yang rasional. 

2)  Sumber PIO: Sumber informasi obat terdiri dari: Sumber daya meliputi: Tenaga 

kesehatan, sarana, prasarana. Pustaka sebagai sumber informasi obat, digolongkan 

dalam 3 kategori: pustaka primer, pustaka sekunder, pustaka tersier.  

3)  Pertanyaan dasar yang disampaikan kepada pasien sebelum melakukan PIO.  
a. Apa yang telah dokter katakan tentang obat Anda? 
b. Apa yang dokter jelaskan tentang harapan setelah minum obat ini? 
c. Bagaimana penjelasan dokter tentang cara minum obat ini? 

 Pengajuan ketiga pertanyaan di atas dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi 

pemberian informasi yang tumpang tindih (menghemat waktu), mencegah pemberian 

informasi yang bertentangan dengan informasi yang telah disampaikan oleh dokter 

(misalnya menyebutkan indikasi lain dari obat yang diberikan) sehingga pasien tidak 

akan meragukan kompetensi dokter atau farmasis dan juga untuk menggali informasi 

seluas-luasnya (dengan tipe open ended question). Tiga pertanyaan utama tersebut 

dapat dikembangkan sesuai kondisi pasien. 

 

Ringkasan  
 

Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian 

informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan komprehensif 

yang dilakukan oleh farmasis kepada dokter, farmasis, perawat, profesi kesehatan lainnya 

serta pasien dan pihak lain di luar Rumah Sakit. 

Tujuan PIO adalah a. Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga 

kesehatan di lingkungan Rumah Sakit dan pihak lain di luar Rumah Sakit, b. Menyediakan 

informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat/sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan bahan medis habis pakai, terutama bagi Panitia Farmasi dan Terapidan c. 

Menunjang penggunaan obat yang rasional.  

Kegiatan PIO meliputi: a. Menjawab pertanyaan, b. Menerbitkan buletin, leaflet, 

poster, newsletter, c. Menyediakan informasi bagi Panitia Farmasi dan Terapi sehubungan 

dengan penyusunan Formularium Rumah Sakit, d. Bersama dengan Tim Penyuluhan 

Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan 

rawat inap, e. Melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga 

kesehatan lainnya dan f. Melakukan penelitian. 
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Pelayanan informasi obat oleh farmasis pada hakikatnya adalah aplikasi dari ilmu 

komunikasi. Untuk itu,  metode yang dapat digunakan dalam pelayanan resep dokter adalah 

menggunakan 3 pertanyaan dasar yang disampaikan kepada pasien sebelum melakukan PIO.  

1.  Apa yang telah dokter katakan tentang obat Anda? 

2.  Apa yang dokter jelaskan tentang harapan setelah minum obat ini? 

3.  Bagaimana penjelasan dokter tentang cara minum obat ini? 

 

Pengajuan ketiga pertanyaan di atas dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi 

pemberian informasi yang tumpang tindih (menghemat waktu), mencegah pemberian 

informasi yang bertentangan dengan informasi yang telah disampaikan oleh dokter. 

  

Tes 1 
 

1) Yang bukan sasaran PIO adalah ....  
A. Farmasis  
B. Dokter 
C. Sanitarian  
D. Perawat 
 

2) Pustaka utama yang digunakan sebagai sumber informasi obat adalah .... 
A. Pustaka primer  
B. Pustaka sekunder 
C. Pustaka tersier 
D. Pustaka quarter 
 

3) Setelah terjadi interaksi antara penanya dan pemberi jawaban, maka kegiatan tersebut 
harus .... 
A. Dibuang saja  
B. Dibagikan ke pasien tersebut 
C. Disebarluaskan  
D. Didokumentasikan 
 

4) Yang tidak termasuk kegiatan PIO adalah ....   
A. Mendistribusikan obat yang akan digunakan pasien rawat inap 
B. Menjawab pertanyaan  
C. Menerbitkan buletin, leaflet, poster, newsletter  
D. Menyediakan informasi bagi Panitia Farmasi dan Terapi sehubungan dengan 

penyusunan Formularium Rumah Sakit  
 
5) Pelayanan informasi obat oleh farmasis pada hakikatnya adalah aplikasi dari ilmu ....  

A. Etika  
B. Komunikasi 
C. Sosial 
D. Manajemen 
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6) Yang bukan 3 pertanyaan dasar yang disampaikan kepada pasien sebelum melakukan 
PIO adalah .... 
A. apa yang telah dokter katakan tentang obat Anda? 
B. apa yang dokter jelaskan tentang harapan setelah minum obat ini? 
C. bagaimana penjelasan dokter tentang cara minum obat ini? 
D. apa dokter jelaskan tentang harga obat yang Anda akan beli 
 

7) Sumber informasi obat yang termasuk kategori pustaka primer adalah ....  
A. Medline yang berisi abstrak-abstrak tentang terapi obat  
B. Laporan kasus 
C. International Pharmaceutikal Abstract yang berisi abstrak penelitian kefarmasian 
D. Poster, leaflet 
 

8) Pelayanan informasi obat (PIO) dilatarbelakangi oleh .... 
A. sumber informasi obat yang kurang   
B. banyaknya jumlah obat yang ada di pasaran  
C. Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan di RS 
D. harga obat terlalu mahal 
 

9) Yang tidak termasuk ruang lingkup PIO adalah .... 
A. pelayanan informasi obat untuk mendukung kegiatan panitia farmasi dan terapi 
B. pelayanan informasi obat dalam bentuk publikasi 
C. pelayanan informasi obat untuk edukasi 
D. pelayanan informasi obat untuk fasilitas ruangan di RS 
 

10) Kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, 
akurat, tidak bias, terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh farmasis disebut .... 
A. PIO 
B. EPO 
C. PKMRS 
D. MESO 
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Topik 2 

Kepatuhan Pasien 

 
A.   PENGERTIAN 

 

Kepatuhan merupakan suatu proses perilaku yang kompleks dan sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan tempat tinggal pasien,  petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, dan 

sistem yang berlaku di rumah sakit di mana pasien menjalani perawatan. Kepatuhan 

berkaitan dengan pengetahuan seseorang dan kepercayaan terhadap penyakitnya, motivasi 

seseorang dalam pengelolaan penyakit, kepercayaan seseorang terhadap kemampuan 

mereka untuk berperilaku dalam pengelolaan penyakit, dan harapan seseorang terhadap 

outcome terapi dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. 

 Kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang berarti taat, suka menuruti, disiplin. Definisi 

lain yang menjelaskan tentang kepatuhan adalah tingkat perilaku pasien yang menjalankan 

pengobatan dalam mengambil suatu tindakan pengobatan, misalnya dalam menentukan 

kebiasaan hidup sehat dan ketetapan berobat. Dalam pengobatan, seseorang dikatakan 

tidak patuh  apabila orang tersebut melalaikan kewajibannya berobat, sehingga dapat 

mengakibatkan tertundanya kesembuhan. 

 
B.   KEPATUHAN PASIEN 

 

Beberapa terminologi yang berkaitan dengan kepatuhan adalah: 
1. Compliance merupakan tingkat perilaku seseorang dalam menjalankan pengobatan 

sesuai dengan petunjuk atau perintah yang diberikan oleh petugas kesehatan. Disini 
pasien berperan pasif dalam proses pengobatan, mengikuti perintah dokter dan 
rencana terapi tidak didasarkan pada therapeutic alliance atau kesepakatan antara 
pasien dan dokter, sehingga penggunaan istilah ini sudah tidak begitu disukai. 

2. Adherence didefinisikan sebagai tingkat perilaku seseorang dalam menjalankan 
pengobatan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati oleh pasien dan petugas 
kesehatan. 

3. Persistence didefinisikan sebagai kemampuan pasien untuk tetap terus melanjutkan 
pengobatan hingga waktu yang ditentukan. Pada kasus penyakit kronik, waktu 
pengobatan dapat berlangsung cukup lama. Seseorang dikatakan tidak persisten 
apabila orang tersebut berhenti menggunakan obat sebelum waktunya atau tidak 
pernah meminum obat yang diresepkan. 

4. Corcondance adalah suatu proses pengobatan, di mana pasien dan tenaga kesehatan 
menjadi mitra bersama dalam mencapai solusi terbaik untuk setiap masalah kesehatan 
yang dihadapi pasien. Pasien dan tenaga kesehatan membuat kesepakatan bersama 
tentang pengobatan dan perawatan masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien. 

a. Cara Meningkatkan Kepatuhan 
1)   Memberikan informasi kepada pasien akan manfaat dan pentingnya 

kepatuhan untuk mencapai keberhasilan pengobatan. 
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2)   Mengingatkan pasien untuk melakukan segala sesuatu yang harus 
dilakukan demi keberhasilan pengobatan melalui telepon atau alat 
komunikasi lain. 

3)   Menunjukkan kepada pasien kemasan obat yang sebenarnya atau dengan 
cara menunjukkan obat aslinya. 

4)   Memberikan keyakinan kepada pasien akan efektivitas obat dalam 
penyembuhan. 

5)   Memberikan informasi risiko ketidakpatuhan. 
6)   Memberikan layanan kefarmasian dengan observasi langsung, 

mengunjungi rumah pasien dan memberikan konsultasi kesehatan. 
7)   Menggunakan alat bantu kepatuhan seperti multikompartemen atau 

sejenisnya. 
8)   Adanya dukungan dari pihak keluarga teman dan orang di sekitarnya untuk 

selalu mengingatkan pasien, agar teratur minum obat demi keberhasilan 
pengobatan. 

9)   Apabila obat yang digunakan hanya dikonsumsi sehari satu kali, kemudian 
pemberian obat yang digunakan lebih dari satu kali dalam sehari 
mengakibatkan pasien sering lupa, akibatnya menyebabkan tidak teratur 
minum obat. 

b. Faktor yang mendukung kepatuhan pasien 

 Menurut  Niven, 2008, ada beberapa faktor yang dapat mendukung sikap patuh 

pasien, di antaranya: 

1)  Pendidikan 

 Pendidikan pasien dapat meningkatkan kepatuhan sepanjang pendidikan 

tersebut merupakan pendidikan yang aktif, seperti penggunaan buku dan 

lain-lain. 

2)  Akomodasi 

 Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian pasien yang 

dapat mempengaruhi kepatuhan. Pasien yang lebih mandiri, harus 

dilibatkan secara aktif dalam program pengobatan, sementara pasien yang 

tingkat kecemasan tinggi harus diturunkan terlebih dahulu. Tingkat 

kecemasan yang terlalu tinggi atau rendah, akan membuat kepatuhan 

pasien berkurang. 

3)  Modifikasi faktor lingkungan dan sosial 

 Membangun dukungan sosial dari keluarga dan teman sangat penting, 

kelompok pendukung dapat dibentuk untuk membantu memahami 

kepatuhan terhadap program pengobatan, seperti pengurangan berat 

badan dan lainnya. 

4)  Perubahan model terapi 

 Program pengobatan dapat dibuat sesederhana mungkin dan pasien 

terlibat aktif dalam pembuatan program tersebut. 
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5)  Meningkatkan interaksi profesional kesehatan dengan pasien. 

 Adalah suatu yang penting untuk memberikan umpan balik pada pasien 

setelah memperoleh informasi diagnosis. 

5. Variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan  

 Beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pasien dalam melakukan 

pengobatan menurut Suddart dan Brunner (2002) adalah: 
a. Variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, suku bangsa, status sosioekonomi 

dan pendidikan. 
b. Variabel penyakit seperti keparahan penyakit dan hilangnya gejala akibat terapi. 
c. Variabel program terapeutik seperti kompleksitas program dan efek samping 

yang tidak menyenangkan. 
d. Variabel psikososial seperti intelegensia, sikap terhadap tenaga kesehatan, 

penerimaan, atau penyangkalan terhadap penyakit, keyakinan agama atau 
budaya dan biaya pengobatan dan lainnya yang termasuk dalam mengikuti 
regimen pengobatan.  

6. Pengukuran kepatuhan 

 Beberapa metode telah dilakukan untuk mengestimasi kepatuhan terhadap 

pengobatan. Meskipun tetap saja masih menjadi perdebatan metode mana yang 

paling valid dan reliable. Sekarang ini belum ada gold standard yang secara umum 

dapat diterima untuk pengukuran kepatuhan. Metode langsung seperti biological 

assay tidak selalu bisa dilakukan, layak, atau tepat. Sebagai akibatnya, kebanyakan dari 

studi kepatuhan pengobatan dilakukan dengan pengukuran langsung seperti pill count 

dan self-reported. Self-reported adalah metode yang paling sesuai, dan tidak terlalu 

mahal dan cara termudah untuk mengakses kepatuhan pengobatan. Skala Morisky 

merupakan salah satu dari metode self-reported yang paling sering digunakan untuk 

mengukur kepatuhan pengobatan yang dikenal dengan Morisky medication Adherence 

Scale (MMAS) yang sekarang ini telah dimodifikasi menjadi versi 8 item. Versi ini 

memiliki sensitivitas 93% dan spesifisitas 53%. Memiliki reliabilitas berada di 

atas 0,70  (Shelly et al., 2004 dan Sakthong et al., 2009). 

 
C.   KETIDAKPATUHAN PASIEN 

 

Ketidakpatuhan pasien didefinisikan sebagai kondisi di mana pasien tidak 

menggunakan obat sesuai petunjuk sehingga berpotensi menjadi salah dalam bentuk: salah 

obat, salah dosis, salah cara penggunaan, salah saat penggunaan, salah lama penggunaan. 

1. Jenis ketidakpatuhan  

a. Ketidakpatuhan yang disengaja 
1)   Keterbatasan biaya pengobatan. 
2)   Sikap apatis pasien. 
3)   Ketidakpercayaan pasien akan efektivitas obat. 

b. Ketidakpatuhan yang tidak disengaja  
1)   Pasien lupa minum obat. 
2)   Ketidaktahuan akan petunjuk pengobatan. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sakthong%20P%22%5BAuthor%5D
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3)   Kesalahan dalam hal pembacaan etiket. 

2. Faktor yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pasien  

 Lima faktor yang perlu diperhatikan untuk menghindari ketidakpatuhan pasien adalah: 
a. Penyakit pasien. 
b. Individu pasien. 
c. Sikap dokter. 
d. Obat yang diberikan. 
e. Lingkungan pengobatan. 

3. Penyebab ketidakpatuhan pasien terhadap pengobatan adalah:  
a. Hubungan penderita dengan dokter.  
b. Regimen pengobatan.  
c. Pengetahuan penderita.  
d. Sikap penderita.  
e. Faktor lain: usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi status 

perkawinan/keluarga, pekerjaan. 

 Akibat ketidakpatuhan pasien dalam menggunakan obat dapat mengakibatkan 

penyakit cepat kambuh lagi, terjadi keracunan atau toksisitas. 

Contoh ketidakpatuhan pasien: 
a. Penghentian obat sebelum waktunya, kasus penggunaan antibiotik.  
b. Melalaikan dosis, 3 × 1 menjadi 2 × 1. 
c. Kesalahan dosis, sendok makan (15 ml) diberikan “sendok untuk makan yang 

biasa digunakan pada waktu makan“ (7-8 ml). 
d. Kesalahan dalam waktu penggunaan obat, waktu minum obat “sebelum makan 

(Ante Coenam) diberikan setelah makan (Post Coenam)“. 
e. Tidak jadi menebus obat, status ekonomi, harga obat mahal. 

 Contoh penyakit yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan pasien dalam 

menggunakan obat.  

a. Epilepsi 

 Fenitoin: Pengobatan yang terlalu lama mengakibatkan pasien lupa minum obat 

dan bosan, sehingga kadar obat dalam darah tidak adekuat.  

b. TBC 

 Rifampicin: Pasien tidak menggunakan lagi karena urin berwarna seperti “darah“ 

demikian dengan obat TBC yang lain penggunaan terlalu lama. 
c. Hipertensi 
 Captopril: Diminum setelah makan akan mengakibatkan interaksi obat dengan 

makanan sehingga mengakibatkan absorpsi obat terganggu dan BA menjadi 
menurun.   

 Ketidakpatuhan mengakibatkan penggunaan dosis obat menjadi berkurang 
sehingga pasien kehilangan manfaat terapi obat. 

4. Cara menanggulangi ketidakpatuhan pasien adalah:  
a. Kenali kebiasaan penderita.  
b. Berikan obat sesedikit mungkin.  
c. Berikan regimen obat sesuai dengan kebiasaannya.  
d. Berikan penyuluhan secara lisan dan tertulis.  
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e. Bangkitkan peran dan tanggung jawab pasien.  
f.   Lakukan koordinasi dengan pihak terkait. 
g. Lakukan pemantauan.  

5. Cara mendeteksi ketidakpatuhan  
a.  Tidak langsung: 

1)   Wawancara.  
2)   Menghitung sisa obat.  
3)   Meneliti catatan peresepan kembali (iter). 

b.  Langsung: 
1)   Pemantauan kadar obat dalam darah.  
2)   Pemantauan kadar metabolit obat atau senyawa pelacak dalam urin. 

6. Strategi untuk mencegah ketidakpatuhan 
a. Farmasis bekerjasama dengan dokter untuk mempermudah jadwal pengobatan 

dengan mengurangi jumlah obat, mengurangi interval dosis perhari dan 
penyesuaian regimen dosis untuk penggunaan terbaik pasien sehari-hari. 

b. Menyediakan alat bantu pengingat dan pengaturan penggunaan obat, misalnya 
alarm, chart. 

c. Mengingatkan pasien dengan telepon atau surat untuk pembelian (refill) obat 
kembali. 

d. Mengembangkan pengertian dan sikap mendukung di pihak keluarga pasien 
dalam mengingatkan penggunaan obat. 

7. Metode pemberian motivasi dalam menangani ketidakpatuhan 
a. Jelaskan keuntungan dari penggunaan obat. 
b. Tingkatkan kewaspadaan pasien dari gejala penyakit yang diperlihatkan dan 

membutuhkan pengobatan. 
c. Jelaskan bahwa pasien harus dapat mengevaluasi dirinya sendiri. 
d. Bantu pasien untuk mengembangkan kepercayaan dirinya. 

 

Latihan 

 
1) Jelaskan pengertian dari 

a) compliance,  
b) adherence,  
c) concordance, dan  
d) persistence. 

2) Jelaskan cara menanggulangi ketidakpatuhan pasien! 

3) Jelaskan jenis ketidakpatuhan pasien!  

 

Petunjuk Jawaban Latihan  

 

1) Beberapa terminologi yang berkaitan dengan kepatuhan adalah: 
a) Compliance merupakan tingkat perilaku seseorang dalam menjalankan 

pengobatan sesuai dengan petunjuk atau perintah yang diberikan oleh petugas 
kesehatan. Di sini pasien berperan pasif dalam proses pengobatan, mengikuti 



   Farmasi Rumah Sakit dan Klinik   

145 

perintah dokter dan rencana terapi tidak didasarkan pada therapeutic alliance 
atau kesepakatan antara pasien dan dokter, sehingga penggunaan istilah ini 
sudah tidak begitu disukai. 

b) Adherence didefinisikan sebagai tingkat perilaku seseorang dalam menjalankan 
pengobatan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati oleh pasien dan 
petugas kesehatan. 

c) Persistence didefinisikan sebagai kemampuan pasien untuk tetap terus 
melanjutkan pengobatan hingga waktu yang ditentukan. Pada kasus penyakit 
kronik, waktu pengobatan dapat berlangsung cukup lama. Seseorang dikatakan 
tidak persisten apabila orang tersebut berhenti menggunakan obat sebelum 
waktunya atau tidak pernah meminum obat yang diresepkan. 

d) Corcondance adalah suatu proses pengobatan, di mana pasien dan tenaga 
kesehatan menjadi mitra bersama dalam mencapai solusi terbaik untuk setiap 
masalah kesehatan yang dihadapi pasien. Pasien dan tenaga kesehatan membuat 
kesepakatan bersama tentang pengobatan dan perawatan masalah kesehatan 
yang dihadapi oleh pasien. 

2) Cara menanggulangi ketidakpatuhan pasien adalah:  
a) Kenali kebiasaan penderita.  
b) Berikan obat sesedikit mungkin.  
c) Berikan regimen obat sesuai dengan kebiasaannya.  
d) Berikan penyuluhan secara lisan dan tertulis.  
e) Bangkitkan peran dan tanggung jawab pasien.  
f)   Lakukan koordinasi dengan pihak terkait  
g) Lakukan pemantauan. 

3) Jenis ketidakpatuhan: ketidakpatuhan yang disengaja dan ketidakpatuhan yang tidak 

disengaja. 

 

Ringkasan  
 

Kepatuhan merupakan suatu proses perilaku yang kompleks dan sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan tempat tinggal pasien, petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, dan 

sistem yang berlaku di rumah sakit di mana pasien menjalani perawatan. Kepatuhan 

berkaitan dengan pengetahuan seseorang dan kepercayaan terhadap penyakitnya, motivasi 

seseorang dalam pengelolaan penyakit, kepercayaan seseorang terhadap kemampuan 

mereka untuk berperilaku dalam pengelolaan penyakit, dan harapan seseorang terhadap 

outcome terapi dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. 

Skala Morisky merupakan salah satu dari metode self-reported yang paling sering 

digunakan untuk mengukur kepatuhan pengobatan yang dikenal dengan Morisky medication 

Adherence Scale (MMAS) yang sekarang ini telah dimodifikasi menjadi versi 8 item. Versi ini 

memiliki sensitivitas 93% dan spesifisitas 53%. Memiliki reliabilitas berada di atas 

0,70  (Shelly et al., 2004 dan Sakthong et al., 2009). 

Ketidakpatuhan pasien didefinisikan sebagai kondisi di mana pasien tidak 

menggunakan obat sesuai petunjuk sehingga berpotensi menjadi salah dalam bentuk: salah 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sakthong%20P%22%5BAuthor%5D
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obat, salah dosis, salah cara penggunaan, salah saat penggunaan, salah lama penggunaan. 

Jenis ketidakpatuhan adalah: ketidakpatuhan yang disengaja dan ketidakpatuhan yang tidak 

disengaja. 

Cara mendeteksi ketidakpatuhan  

1.  Tidak langsung: 

a. Wawancara.  

b. Menghitung sisa obat.  

c. Meneliti catatan peresepan kembali (iter). 

2.  Langsung: 

a. Pemantauan kadar obat dalam darah.  

b. Pemantauan kadar metabolit obat atau senyawa pelacak dalam urin. 

 

Strategi untuk mencegah ketidakpatuhan 

1. Farmasis bekerja sama dengan dokter untuk mempermudah jadwal pengobatan 

dengan mengurangi jumlah obat, mengurangi interval dosis perhari dan penyesuaian 

regimen dosis untuk penggunaan terbaik pasien sehari-hari. 

2. Menyediakan alat bantu pengingat dan pengaturan penggunaan obat, misalnya alarm, 

chart. 

3. Mengingatkan pasien dengan telepon atau surat untuk pembelian (refill) obat kembali. 

4. Mengembangkan pengertian dan sikap mendukung di pihak keluarga pasien dalam 

mengingatkan penggunaan obat. 

 

Tes 2 
 

1) Tingkat perilaku seseorang dalam menjalankan pengobatan sesuai dengan persetujuan 
yang telah disepakati oleh pasien dan petugas kesehatan disebut .... 
A. Adherence 
B. Corcondance 
C. Persistence 
D. Compliance 
 

2) Pengobatan yang terlalu lama mengakibatkan pasien lupa minum obat dan bosan, 
sehingga kadar obat dalam darah tidak adekuat adalah pasien …. yang tidak patuh 
minum obat 
A. TBC 
B. Infeksi 
C. Epilepsi 
D. Hipertensi 

 
3) Cara mendeteksi ketidakpatuhan pasien secara tidak langsung dapat dilakukan   

dengan .... 
A. Pemantauan kadar obat dalam darah 
B. Menghitung sisa obat 
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C. Pemantauan kadar metabolit obat atau senyawa pelacak dalam urin 
D. Menghitung sisa harga obat yang belum diambil 
 

4) Contoh ketidakpatuhan pasien kecuali .... 
A. Penghentian obat sebelum waktunya, kasus penggunaan antibiotik  
B. Melalaikan dosis, 3 × 1 menjadi 2 × 1 
C. Kesalahan dosis, sendok makan (15 ml) diberikan “sendok untuk makan yang 

biasa digunakan pada waktu makan “ (7-8 ml) 
D. Harga obat terlalu murah jadi tidak berkualitas 
 

5) Usia, jenis kelamin, suku bangsa, status sosioekonomi dan pendidikan merupakan 
variabel …. yang mempengaruhi tingkat kepatuhan 
A. Penyakit 
B. Demografi 
C. Program Terapeutik 
D. Psikososial 
 

6) Cara menanggulangi ketidakpatuhan pasien adalah .... 
A. Kenali kebiasaan penderita 
B. Kenali status keluarga 
C. Kenali status sosialekonomi 
D. Kenali kebiasaan hidup 
 

7) Penggunaan obat yang paling sering mengakibatkan ketidakpatuhan adalah .... 
A. Asam Mefenamat 
B. Vitamin C 
C. Parasetamol 
D. Fenitoin 
 

8) Penghentian obat sebelum waktunya, merupakan kasus ketidakpatuhan      
penggunaan .... 
A. Antihipertensi 
B. Antibiotik 
C. Antiemesis 
D. Antiplatelet 
 

9) Yang tidak termasuk faktor yang perlu diperhatikan untuk menghindari ketidak 
patuhan pasien adalah .... 
A. Penyakit pasien 
B. Individu pasien 
C. Sikap dokter 
D. Harga obat 
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10) Pasien lupa minum obat merupakan jenis ketidakpatuhan .... 
A. Disengaja 
B. Ditolerir 
C. Diabaikan 
D. Tidak disengaja 
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Kunci Jawaban Tes 
 

Tes  1 

1) C 

2) A 

3) D 

4) A 

5) B 

6) D 

7) B 

8) B 

9) D 

10) A  

 

Tes  2 

1) A 

2) C 

3) B 

4) D 

5) B 

6) A 

7) D 

8) B 

9) D 

10) D 
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BAB VII 

PRAKTIK FARMASI RUMAH SAKIT DAN KLINIK 

 Drs. Rusli. Sp., FTS. Apt 

 

PENDAHULUAN 

 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan, dan gawat darurat. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan 

pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan 

bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud 

mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tuntutan pasien dan 

masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya 

perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi 

paradigma baru yang berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan filosofi pelayanan 

kefarmasian (pharmaceutical care). 

Salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan obat di rumah sakit yaitu dengan 

melaksanakan pelayanan farmasi yang ideal artinya:  
1. Setiap kali diperlukan obat selalu ada.  
2. Dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau. 
3. Mutu terjamin dan.  
4. Dalam waktu yang tetap. 

 

Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk:  
1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.  
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan  
3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam 

rangka keselamatan pasien (patient safety).  

 

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar:  
1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan  
2. Pelayanan farmasi klinik.  

 

Pada BAB ini akan dibahas tentang pengelolaan sediaan farmasi yaitu menghitung 

perencanaan obat yang ada di instalasi farmasi rumah sakit dengan metode konsumsi, 

metode morbiditas dan metode ABC (Always, Better, Control). Skrining resep, pengelolaan 

resep secara administratif. Akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu melakukan 

screening resep yang ada di instalasi farmasi rumah sakit untuk meyakinkan bahwa resep 

yang di skrining adalah resep yang layak untuk diselenggarakan dan tidak mengakibatkan 

medication error.   
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Kompetensi khusus dari BAB ini adalah mahasiswa mampu melakukan pelayanan 

kefarmasian baik dalam lingkup pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik di 

rumah sakit. BAB ini dibagi menjadi 2 Topik yaitu:  

Topik 1:  Perencanaan Obat.  

Topik 2:  Skrining Resep. 
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Topik 1 

Perencanaan Obat 

 
A.  PENDAHULUAN 

 

Proses perencanaan merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen 

logistik obat di rumah sakit. Menteri Kesehatan telah menetapkan Keputusan Nomor: 

1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan 

Kesehatan, dan untuk mengatur penunjukan atau penugasan tersebut pemerintah telah 

mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2007. 

Pelayanan farmasi merupakan pelayanan penunjang dan sekaligus merupakan revenue 

center utama. Hal tersebut mengingat bahwa lebih dari 90% pelayanan kesehatan di RS 

menggunakan perbekalan farmasi (obat-obatan, bahan kimia, bahan radiologi, alat 

kesehatan habis pakai, alat kedokteran, dan gas medik), dan 50% dari seluruh pemasukan RS 

berasal dari pengelolaan perbekalan farmasi. Untuk itu, jika masalah perbekalan farmasi 

tidak dikelola secara cermat dan penuh tanggung jawab maka dapat diprediksi bahwa 

pendapatan RS akan mengalami penurunan. 

Aspek terpenting dari pelayanan farmasi adalah mengoptimalkan penggunaan obat, ini 

harus termasuk perencanaan untuk menjamin ketersediaan, keamanan dan keefektifan 

penggunaan obat. Mengingat besarnya kontribusi instalasi farmasi dalam kelancaran 

pelayanan dan juga merupakan instalasi yang memberikan sumber pemasukan terbesar di 

RS, maka perbekalan barang farmasi memerlukan suatu pengelolaan secara cermat dan 

penuh tanggung jawab. 

Perencanaan dilakukan untuk menetapkan jenis dan jumlah obat dan perbekalan 

kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar. Dalam 

merencanakan pengadaan obat diawali dengan kompilasi data kemudian oleh instalasi 

farmasi diolah menjadi rencana kebutuhan obat dengan menggunakan teknik atau metode 

tertentu.  

Pedoman perencanaan:  
1. DOEN, Formularium Rumah Sakit,  standar terapi dan ketentuan rumah sakit yang 

berlaku.  
2. Data catatan medik pasien.  
3. Anggaran yang tersedia.  
4. Penetapan prioritas.  
5. Siklus penyakit.  
6. Sisa persediaan.  
7. Data pemakaian periode yang lalu (berasal dari semua unit instalasi yang ada di dalam 

rumah sakit. 
8. Rencana pengembangan.  
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Kendala perencanaan:  
1. Perencanaan obat yang terlalu banyak dan di lain pihak terjadi kekosongan (stock out).  
2. Pilihan item obat kurang tepat sehingga terjadi duplikasi.  
3. Pemilihan obat yang harganya mahal dan tidak digunakan padahal ada item obat lain 

yang harganya lebih murah. 

 

Tahapan yang dilalui dalam proses perencanaan obat adalah: 
1. Tahap pemilihan obat, di mana pemilihan obat didasarkan pada Obat Generik 

terutama yang tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), dengan harga 
berpedoman pada penetapan Menteri Kesehatan. 

2. Tahap kompilasi pemakaian obat, untuk memperoleh informasi: 
a. Pemakaian tiap jenis obat pada masing-masing unit pelayanan kesehatan 

(ruangan/depo) pertahun. 
b. Persentase pemakaian tiap jenis obat terhadap total pemakaian setahun seluruh 

unit pelayanan kesehatan (ruangan/depo). 
c. Pemakaian rata-rata untuk setiap jenis obat secara periodik. 

 
B.  TAHAPAN PERHITUNGAN PERENCANAAN OBAT 

 

1. Metode Konsumsi 

Metode konsumsi adalah metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat 

tahun sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah pengumpulan dan pengolahan data, 

analisa data untuk informasi dan evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan obat dan 

penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana.  

Keunggulan metode konsumsi: 
a. Data yang dihasilkan akurat. 
b. Tidak memerlukan data penyakit dan standar pengobatan. 
c. Kekurangan dan kelebihan obat kecil. 

 

Kelemahan metode konsumsi: 
a. Tidak dapat diandalkan sebagai dasar penggunaan obat dan perbaikan preskripsi. 
b. Tidak memberikan gambaran morbiditas. 

 

Untuk menghitung jumlah obat yang dibutuhkan berdasarkan metode konsumsi perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut.  
a. Pengumpulan dan pengolahan data.  
b. Analisa data untuk informasi dan evaluasi.  
c. Perhitungan perkiraan kebutuhan obat.  
d. Penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana.  

 

Data yang perlu dipersiapkan untuk perhitungan dengan metode konsumsi:  
a. Daftar obat.  
b. Stok awal.  
c. Penerimaan.  
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d. Pengeluaran.  
e. Sisa stok.  
f. Obat hilang/rusak, kadaluwarsa.  
g. Kekosongan obat.  
h. Pemakaian rata-rata obat pertahun.  
i. Waktu tunggu.  
j. Stok pengaman.  
k. Perkembangan pola kunjungan.  

 

Rumus yang digunakan adalah: 
 

 

 Keterangan: 

 RP  = Rencana pengadaan  

 PR  = Pemakaian rata-rata × 12 bulan  

 SP  = Stok pengaman 10 %-20 %  

 WT = Waktu tunggu 3-6 bulan  

 SS  = Sisa stok 
 

Contoh perhitungan dengan Metode Konsumsi:  

Pemakaian parasetamol tablet selama tahun 2015 (Januari-Desember) sebanyak 

2.500.000 tablet untuk pemakaian selama 10 (sepuluh) bulan. Pernah terjadi kekosongan 

selama 2 (dua) bulan. Sisa stok per 31 Desember 2015 adalah 100.000 tablet. (1 kaleng 

parasetamol tablet @ 1000 biji atau 1 box tablet parasetamol @ 100 biji).  
a. Pemakaian rata-rata Parasetamol tablet perbulan tahun 2015 adalah 2.500.000 

tablet/10 ═ 250.000 tablet.  
b. Pemakaian Parasetamol tahun 2015 (12 bulan) = 250.000 tablet × 12 = 3.000.000 

tablet.  
c. Pada umumnya stok pengaman berkisar antara 10%-20% (termasuk untuk 

mengantisipasi kemungkinan kenaikan kunjungan). Misalkan berdasarkan evaluasi 
data diperkirakan 20% = 20% × 3.000.000 tablet = 600.000 tablet.  

d. Pada umumnya waktu tunggu berkisar antara 3 s/d 6 bulan. Misalkan leadtime 
diperkirakan 3 bulan = 3 × 250.000 tablet = 750.000 tablet.  

e. Kebutuhan Parasetamol tahun 2015 adalah = PR + SP + WT, yaitu: 3.000.000 tablet + 
600.000 tablet + 750.000 tablet = 4.350.000 tablet.  

f. Rencana pengadaan Parasetamol untuk tahun 2016 adalah: hasil perhitungan 
kebutuhan – sisa stok = 4.350.000 tablet – 100.000 tablet = 4.250.000 tablet = 4250 
kaleng/botol @ 1000 tablet atau 42500 box tablet parasetamol. 

 

2. Metode Morbiditas (Epidemiologi) 

Metode morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Faktor 

yang perlu diperhatikan adalah perkembangan pola penyakit, waktu tunggu, dan stok 

pengaman.  

RP = (PR + SP + WT) + SS 
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Langkah-langkah perhitungan metode morbiditas adalah:  
a. Menetapkan pola morbiditas penyakit berdasarkan kelompok umur - penyakit.  
b. Menyiapkan data populasi penduduk. Komposisi demografi dari populasi yang akan 

diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin.  
c. Menyediakan data masing-masing penyakit pertahun untuk seluruh populasi pada 

kelompok umur yang ada.  
d. Menghitung frekuensi kejadian masing-masing penyakit pertahun untuk seluruh 

populasi pada kelompok umur yang ada.  
e. Menghitung jenis, jumlah, dosis, frekuensi dan lama pemberian obat menggunakan 

pedoman pengobatan yang ada.  
f. Menghitung jumlah yang harus diadakan untuk tahun anggaran yang akan datang.  

 

Contoh perhitungan Metode Morbiditas (epidemiologi)  

Menghitung masing-masing obat yang diperlukan per penyakit. Sebagai contoh pada 

pedoman pengobatan untuk penyakit diare akut pada orang dewasa dan anak-anak 

digunakan obat oralit dengan perhitungan sebagai berikut.  

a. Anak-anak:  

 Satu episode diperlukan 15 (lima belas) bungkus oralit @ 200 ml. Jumlah episode 

18.000 kasus. Maka jumlah oralit yang diperlukan = 18.000 × 15 bungkus = 270.000 

bungkus @ 200 ml.  

b. Dewasa:  

 Satu episode diperlukan 6 (enam) bungkus oralit @ 1 liter. Jumlah episode 10,800 

kasus. Maka jumlah oralit yang diperlukan = 10.800 × 6 bungkus = 64.800 bungkus @ 

1000 ml/1 liter.  
 

3. Analisis ABC (Always, Better, Control)  

Berdasarkan berbagai pengamatan dalam pengelolaan perbekalan kesehatan, yang 

paling banyak ditemukan adalah tingkat konsumsi pertahun hanya diwakili oleh relatif 

sejumlah kecil item. Sebagai contoh, dari pengamatan terhadap pengadaan perbekalan 

kesehatan dijumpai bahwa sebagian besar dana perbekalan kesehatan (70%) digunakan 

untuk pengadaan, 10% dari jenis/item perbekalan kesehatan yang paling banyak digunakan 

sedangkan sisanya sekitar 90% jenis/item perbekalan kesehatan menggunakan dana sebesar 

30%.  

Analisa ABC mengelompokkan item perbekalan kesehatan berdasarkan kebutuhan 

dananya, yaitu:  

Kelompok A:  

Adalah kelompok jenis perbekalan kesehatan yang jumlah nilai rencana pengadaannya 

menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana perbekalan kesehatan 

keseluruhan.  
 

Kelompok B:  

Adalah kelompok jenis perbekalan kesehatan yang jumlah nilai rencana pengadaannya 

menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%.  
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Kelompok C:  

Adalah kelompok jenis perbekalan kesehatan yang jumlah nilai rencana pengadaannya 

menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana perbekalan kesehatan 

keseluruhan.  
 

Langkah-langkah menentukan kelompok A, B dan C:  
a. Hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing perbekalan kesehatan 

dengan cara mengalikan kuantum perbekalan kesehatan dengan harga perbekalan 
kesehatan.  

b. Tentukan rankingnya mulai dari yang terbesar dananya sampai yang terkecil.  
c. Hitung persentasenya terhadap total dana yang dibutuhkan.  
d. Hitung kumulasi persennya.  

 

Tabel 7.1. Daftar Kebutuhan (deman) obat dan harga per item obat 
 

NAMA OBAT SATUAN BYK (D) HARGA (Rp) 

Asam Mefenamat tab Box/100 720 32,000 

Erythromisin tab Box/60 450 49,000 

Ethambutol  Box/100 400 52,000 

Pyrazinamid Box/100 400 45,000 

Dextrometorphan tab Klg/1000 725   9,000 

Parasetamol tab Klg/1000 1300   7,000 

Amoksilin tab Box/100 1500 35,000 

Kotrimoksazol tab Box/100 150 45,000 

Glibenklamide Box/100 50 60,000 

Klonidin Box/100 125 75,000 

Ciprofloksasin tab Box/100 375 35,000 

Antasida tab Klg/1000 440 45,000 

Vitamin K  Klg/1000 145 40,000 

Simetidin Box/100 175 25,000 

Parasetamol syr Btl 8500   2,800 

Ampisilin syr Btl 690   3,700 

Antasid syr Btl 1050   2,500 

Amosisilin Injeksi/ampul Box/10 200  47,500 

 

Hitung prosentase nilai item obat 

Untuk mendapatkan nilai prosentase obat  

Asam Mefenamat tablet  = 720 box 

Harga    = 32.000/box 

D (Demand) × H (Harga)  = N (Nilai) 720 × 32.000 = 23.040.000 

Dengan cara yang sama dengan Asam Mefenamat, lakukan juga dengan item obat lainnya, 

sehingga diperoleh data sebagai berikut.  
 

 

 

 

 

 

 



   Farmasi Rumah Sakit dan Klinik   
 

158 

Tabel 7.2. Daftar kebutuhan (Demand) obat, harga peritem dan prosentase nilai 

 
NAMA OBAT BYK (D) HARGA (Rp) Nilai (N) Prosentase nilai (N%) 

Asam Mefenamat tab 720 32,000 23040000 9.1 

Erythromisin tab 450 49,000 22050000 8.7 

Ethambutol  400 52,000 20800000 8.2 

Pyrazinamid 400 45,000 18000000 7.1 

Dextrometorphan tab 725 9,000 6525000 2.6 

Parasetamol tab 1300 7,000 9100000 3.6 

Amoksilin tab 1500 35,000 52500000 20.8 

Kotrimoksazol tab 150 45,000 6750000 2.7 

Glibenklamide 50 60,000 3000000 1.2 

Klonidin 125 75,000 9375000 3.7 

Ciprofloksasin tab 375 35,000 13125000 5.2 

Antasida tab 440 45,000 19800000 7.8 

Vitamin K  145 40,000 5800000 2.3 

Simetidin 175 25,000 4375000 1.7 

Parasetamol syr 8500 2,800 23800000 9.4 

Ampisilin syr 690 3,700 2553000 1.0 

Antasid syr 1050 2,500 2625000 1.0 

Amosisilin Injeksi 200 47,500 9500000 3.8 

Nilai Total   252.718.000  

 

Nilai Total (NT)   = 252.718.000 

Prosentase Nilai (N%) diperoleh dari  = %100
NT

N
 

Asam Mefenamat (N)    = 23.040.000 
Nilai Totat (NT)   = 252.718.000 

(N%)      = %1,9%100
000.718.257

000.040.23
    

 

Tabel 7.3. Kategori obat dengan metode ABC 
 

Nama Obat N% Klasifikasi ABC 

Asam Mefenamat tab 9.0 B 

Erythromisin tab 8.6 B 

Ethambutol  8.2 B 

Pyrazinamid 7.1 C 

Dextrometorphan tab 2.6 C 

Parasetamol tab 3.6 C 

Amoksilin tab 20.8 A 

Kotrimoksazol tab 2.6 C 

Glibenklamide 1.2 C 

Klonidin 3.7 C 

Ciprofloksasin tab 5.1 C 

Antasida tab 7.8 C 

Vitamin K  2.3 C 

Simetidin 1.7 C 

Parasetamol syr 9.3 B 

Ampisilin syr 1.0 C 

Antasid syr 1.0 C 

Amosisilin Injeksi/ampul 3.7 C 
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Membuat Klasifikasi 
Untuk menghasilkan item dalam klasifikasi item dalam metode ABC diperlukan skala yang 
dibuat dengan cara mengambil nilai prosentase (N%) terkecil ditambah nilai prosentase 
terbesar. 
Antasida syr  = 1% 
Amoksisilin tab = 20,8%  = 20% 

Range    = 
1 20,8

7,3
3

 

Klasifikasi C  = 1% s/d (1+7,3)% atau 1% s/d 8,3% 
Klasifikasi B  = 8,3% s/d (8,3+7,3)% atau 8% s/d 15,6% 
Klasifikasi A  = 15,6% s/d (15,6+7,3) atau 15,6% s/d 22,9% 

 

Latihan 
 

1) Berikut data penggunaan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit selama tahun 2015. 

 Buatlah analisis ABC 
 

NAMA OBAT SATUAN BYK (D) HARGA (Rp) 

Amoksilin tab Box/100 1200 35,000 

Amosisilin Injeksi/ampul Box/10 150 47,500 

Ampisilin syr Btl 650 3,700 

Antasid syr Btl 1000 2,500 

Antasida tab Klg/1000 450 45,000 

Asam Mefenamat tab Box/100 750 32,000 

Ciprofloksasin tab Box/100 400 35,000 

Dextrometorphan tab Klg/1000 700 9,000 

Erythromisin tab Box/60 400 49,000 

Ethambutol  Box/100 450 52,000 

Glibenklamide Box/100 100 60,000 

Klonidin Box/100 150 75,000 

Kotrimoksazol tab Box/100 125 45,000 

Parasetamol syr Btl 8700 2,800 

Parasetamol tab Klg/1000 1500 7,000 

Pyrazinamid Box/100 500 45,000 

Simetidin Box/100 185 25,000 

Vitamin K  Klg/1000 200 40,000 

 

2) Hitunglah pemakaian Amoksisilin 500mg tablet tahun 2016 jika diketahui bahwa 

selama tahun 2015 (Januari-Desember) digunakan sebanyak 16.750.000 tablet untuk 

pemakaian selama 10 (sepuluh) bulan. Pernah terjadi kekosongan selama 2 (dua) 

bulan. Stok pengaman 10%, waktu tunggu 3 bulan. Sisa stok per 31 Desember 2015 

adalah 1.000 tablet.  

 (1  box tablet Amoksisilin @ 100 biji) 

3) Hitunglah pemakaian Parasetamol syr jika diketahui selama tahun 2015 (Januari-

Desember) digunakan sebanyak 1.750.000 botol untuk pemakaian selama 10 (sepuluh) 

bulan. Pernah terjadi kekosongan selama 2 (dua) bulan. Stok pengaman 20%, waktu 

tunggu 3 bulan. Sisa stok per 31 Desember 2015 adalah 50 botol.  
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Petunjuk Jawaban Latihan  

 

1)  Metode Konsumsi 

 Metode konsumsi adalah metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat 

tahun sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah pengumpulan dan pengolahan 

data, analisa data untuk informasi dan evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan obat 

dan penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana. 

 Rumus yang digunakan adalah: 
 

 

Keterangan: 

RP  = Rencana pengadaan  

PR  = Pemakaian rata-rata × 12 bulan  

SP  = Stok pengaman 10 %-20 %  

WT = Waktu tunggu (bulan)  

SS  = Sisa stok 

2)  Langkah-Langkah menentukan kelompok A, B dan C:  

a.  Hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing perbekalan 

kesehatan dengan cara mengalikan kuantum perbekalan kesehatan dengan 

harga perbekalan kesehatan.  

b.  Tentukan rankingnya mulai dari yang terbesar dananya sampai yang terkecil.  

c.  Hitung persentasenya terhadap total dana yang dibutuhkan.  

d.  Hitung kumulasi persennya. 
 

 Lakukan praktik di instalasi farmasi rumah sakit dengan prosedur sebagai berikut. 

 Praktik 1 
1) Buatlah daftar  5 nama obat antibiotik oral yang paling sering digunakan di instalasi 

farmasi rumah sakit selama tahun 2015. 
2) Hitunglah jumlah pemakaian selama tahun 2015 (Januari-Desember). 
3) Rata-ratakan pemakaian untuk perbulan. 
4) Lihatlah stok akhir obat tersebut di kartu stok (akhir tahun). 
5) Estimasikan jika lama waktu kekosongan pernah terjadi selama 15 hari.  
6) Estimasikan bila waktu tunggu obat datang 1 Minggu (1/4 bulan).  
7) Dapatkan harga Antibiotik tersebut per box. 
8) Hitunglah jumlah obat tersebut yang akan direncanakan pada tahun anggaran 2016. 

 

Praktik 2 
1) Buatlah daftar 10 nama obat injeksi yang paling sering digunakan di instalasi farmasi 

rumah sakit selama tahun 2015. 
2) Hitunglah jumlah pemakaian selama tahun 2015 (Januari-Desember). 
3) Rata-ratakan pemakaian untuk perbulan. 
4) Lihatlah stok akhir obat tersebut di kartu stok (akhir tahun). 

RP = (PR + SP + WT) + SS 
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5) Estimasikan jika lama waktu kekosongan pernah terjadi selama 15 hari.  
6) Estimasikan bila waktu tunggu obat datang 1 Minggu (1/4 bulan).  
7) Dapatkan harga injeksi tersebut per box atau per ampul/vial. 
8) Hitunglah jumlah obat tersebut yang akan direncanakan pada tahun anggaran 2016. 

 

Praktik 3 
1) Buatlah daftar 10 nama obat golongan analgetik/antipiretik/antiinflamasi yang paling 

sering digunakan di instalasi farmasi rumah sakit selama tahun 2015. 
2) Hitunglah jumlah pemakaian selama tahun 2015 (Januari-Desember). 
3) Rata-ratakan pemakaian untuk perbulan. 
4) Lihatlah stok akhir obat tersebut di kartu stok (akhir tahun). 
5) Estimasikan jika lama waktu kekosongan pernah terjadi selama 15 hari.  
6) Estimasikan bila waktu tunggu obat datang 1 Minggu (1/4 bulan).  
7) Dapatkan harga injeksi tersebut per box atau per ampul/vial. 
8) Hitunglah jumlah obat tersebut yang akan direncanakan pada tahun anggaran 2016. 

 

Praktik 4 
1) Buatlah daftar 10 nama obat antihipertensi oral yang paling sering digunakan di 

instalasi farmasi rumah sakit selama tahun 2015. 
2) Hitunglah jumlah pemakaian selama tahun 2015 (Januari-Desember). 
3) Rata-ratakan pemakaian untuk perbulan. 
4) Lihatlah stok akhir obat tersebut di kartu stok (akhir tahun). 
5) Estimasikan jika lama waktu kekosongan pernah terjadi selama 15 hari.  
6) Estimasikan bila waktu tunggu obat datang 1 Minggu (1/4 bulan).  
7) Dapatkan harga injeksi tersebut per box atau per ampul/vial. 
8) Hitunglah jumlah obat tersebut yang akan direncanakan pada tahun anggaran 2016. 

 

Praktik 5 
1) Buatlah daftar 10 nama obat antidiabetes oral yang paling sering digunakan di instalasi 

farmasi rumah sakit selama tahun 2015. 
2) Hitunglah jumlah pemakaian selama tahun 2015 (Januari-Desember). 
3) Rata-ratakan pemakaian untuk perbulan. 
4) Lihatlah stok akhir obat tersebut di kartu stok (akhir tahun). 
5) Estimasikan jika lama waktu kekosongan pernah terjadi selama 15 hari.  
6) Estimasikan bila waktu tunggu obat datang 1 Minggu (1/4 bulan).  
7) Dapatkan harga injeksi tersebut per box atau per ampul/vial. 
8) Hitunglah jumlah obat tersebut yang akan direncanakan pada tahun anggaran 2016. 

 

Praktik 6 
1) Buatlah daftar 10 nama obat psikotropika dan narkotika oral yang paling sering 

digunakan di instalasi farmasi rumah sakit selama tahun 2015. 
2) Hitunglah jumlah pemakaian selama tahun 2015 (Januari-Desember). 
3) Rata-ratakan pemakaian untuk perbulan. 
4) Lihatlah stok akhir obat tersebut di kartu stok (akhir tahun). 
5) Estimasikan jika lama waktu kekosongan pernah terjadi selama 15 hari.  
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6) Estimasikan bila waktu tunggu obat datang 1 Minggu (1/4 bulan).  
7) Dapatkan harga injeksi tersebut per box atau per ampul/vial. 
8) Hitunglah jumlah obat tersebut yang akan direncanakan pada tahun anggaran 2016. 

 

Praktik 7 
1) Buatlah daftar 20 nama obat yang paling sering diresepkan di bagian obstetrik dan 

ginekologi yang masuk di instalasi farmasi rumah sakit selama tahun 2015. 
2) Hitunglah jumlah pemakaian selama tahun 2015 (Januari-Desember). 
3) Rata-ratakan pemakaian untuk perbulan. 
4) Lihatlah stok akhir obat tersebut di kartu stok (akhir tahun). 
5) Estimasikan jika lama waktu kekosongan pernah terjadi selama 15 hari.  
6) Estimasikan bila waktu tunggu obat datang 1 Minggu (1/4 bulan).  
7) Dapatkan harga injeksi tersebut per box atau per ampul/vial. 
8) Hitunglah jumlah obat tersebut yang akan direncanakan pada tahun anggaran 2016. 

 

Praktik 8 
1) Buatlah daftar 15 alat kesehatan yang paling sering digunakan di instalasi farmasi 

rumah sakit selama tahun 2015. 
2) Hitunglah jumlah pemakaian selama tahun 2015 (Januari-Desember). 
3) Rata-ratakan pemakaian untuk perbulan. 
4) Lihatlah stok akhir obat tersebut di kartu stok (akhir tahun). 
5) Estimasikan jika lama waktu kekosongan pernah terjadi selama 15 hari.  
6) Estimasikan bila waktu tunggu obat datang 1 Minggu (1/4 bulan).  
7) Dapatkan harga alat kesehatan tersebut. 
8) Hitunglah jumlah alat kesehatan tersebut yang akan direncanakan pada tahun 

anggaran 2016. 

 

Praktik 9 
1) Buatlah daftar 30 nama obat yang paling sering diresepkan oleh dokter di instalasi 

farmasi rumah sakit selama tahun 2015. 
2) Kelompokkan obat tersebut ke dalam bentuk satuan (box, botol, ampul, vial dan lain-

lain). 
3) Hitunglah estimasi permintaan obat tersebut (deman) untuk tahun 2016. 
4) Berikan harga masing-masing obat tersebut. 
5) Hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat dengan cara 

mengalikan kuantum (deman/permintaan) dengan harga obat.  
6) Tentukan rankingnya mulai dari yang terbesar dananya sampai yang terkecil. 
7) Jumlahkan total dana yang dibutuhkan. 
8) Presentasikan masing-masing obat dengan cara jumlah dana yang dibutuhkan setiap 

obat dibagi per jumlah total dana keseluruhan di kali 100%. 
9) Lakukan analisis ABC dengan mengkategorikan obat yang termasuk Always, Better dan 

Control. 
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Praktik 10 
1) Buatlah daftar 30 nama alat kesehatan paling sering diresepkan oleh dokter di instalasi 

farmasi rumah sakit selama tahun 2015. 
2) Kelompokkan obat tersebut ke dalam bentuk satuannya. 
3) Hitunglah estimasi permintaan alat kesehatan tersebut (deman) untuk tahun 2016. 
4) Berikan harga masing-masing alat kesehatan tersebut. 
5) Hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing alat kesehatan dengan cara 

mengalikan kuantum (deman/permintaan) dengan harga alat kesehatan.  
6) Tentukan rankingnya mulai dari yang terbesar dananya sampai yang terkecil. 
7) Jumlahkan total dana yang dibutuhkan. 
8) Presentasikan masing-masing alat kesehatan dengan cara jumlah dana yang 

dibutuhkan setiap alat kesehatan dibagi per jumlah total dana keseluruhan alat 
kesehatan dikalikan 100%. 

9) Lakukan analisis ABC dengan mengkategorikan obat yang termasuk Always, Better dan 
Control. 

 

Ringkasan 
 

Proses perencanaan merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen 

logistik obat di rumah sakit. Pelayanan farmasi merupakan pelayanan penunjang dan 

sekaligus merupakan revenue center utama. Hal tersebut mengingat bahwa lebih dari 90% 

pelayanan kesehatan di RS menggunakan perbekalan farmasi (obat-obatan, bahan kimia, 

bahan radiologi, alat kesehatan habis pakai, alat kedokteran, dan gas medik), dan 50% dari 

seluruh pemasukan RS berasal dari pengelolaan perbekalan farmasi. 

Perencanaan dilakukan untuk menetapkan jenis dan jumlah obat dan perbekalan 

kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar. Dalam 

merencanakan pengadaan obat diawali dengan kompilasi data kemudian oleh instalasi 

farmasi diolah menjadi rencana kebutuhan obat dengan menggunakan teknik atau metode 

tertentu. 

Tahapan perhitungan perencanaan obat metode konsumsi. Metode konsumsi adalah 

metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah pengumpulan dan pengolahan data, analisa data untuk informasi dan 

evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan obat dan penyesuaian jumlah kebutuhan obat 

dengan alokasi dana. 

Metode morbiditas (epidemiologi). Metode morbiditas adalah perhitungan kebutuhan 

obat berdasarkan pola penyakit. Faktor yang perlu diperhatikan adalah perkembangan pola 

penyakit, waktu tunggu, dan stok pengaman. 

Analisis ABC (Always, Better, Control). Analisa ABC mengelompokkan item perbekalan 

kesehatan berdasarkan kebutuhan dananya. Kelompok A: Penyerapan dana sekitar 70%. 

Kelompok B: Penyerapan dana sekitar 20%. Kelompok C: Penyerapan dana sekitar 10% dari 

jumlah dana perbekalan kesehatan keseluruhan. 
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Tes 1 

 
1) Data yang dihasilkan akurat, tidak memerlukan data penyakit dan standar pengobatan, 

kemungkinan kurang/ lebih obat kecil merupakan kelebihan dari perhitungan 

perencanaan obat dengan metode 

A. Konsumsi 

B. Epidemiologi 

C. ABC 

D. Semua salah 

 

2) Data yang tidak perlu dipersiapkan jika ingin menghitung perencanaan obat dengan 

metode kosumsi adalah 

A. Stok awal 

B. Daftar obat 

C. Pemakaian obat pertahun 

D. Pola penyakit 

 

3) Dalam satu kali pengobatan penyakit membutuhkan 10 butir antibiotik. Jumlah kasus 

tiap episode adalah 1000. Merupakan perhitungan perencanaan obat dengan metode 

A. Konsumsi 

B. Epidemiologi 

C. ABC 

D. Semua salah 

 

4) Rencana penggunaan adalah pemakaian rata-rata dikali 12 bulan ditambah stok 

pengaman sekitar 10-20% ditambah waktu tunggu 3 hingga 6 bulan ditambah dengan 

A. Obat hilang 

B. Obat rusak 

C. Obat kadaluwarsa 

D. Sisa stok  

 

5) Perhitungan perencanaan obat berdasarkan berbagai pengamatan dalam pengelolaan 

perbekalan kesehatan, yang paling banyak ditemukan adalah  

A. Konsumsi 

B. Epidemiologi 

C. ABC 

D. Semua salah 
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6) Untuk menghasilkan item dalam klasifikasi item dalam metode ABC diperlukan skala 

yang dibuat dengan cara 

A. Nilai prosentase terbesar- nilai prosentase terkecil dibagi jumlah klasifikasi 

B. Nilai prosentase terbesar+nilai prosentase terkecil dibagi jumlah klasifikasi 

C. Nilai prosentase terbesar dibagi dengan nilai prosentase terkecil 

D. Nilai prosentase rata-rata  

 

7) Setelah menghitung frekuensi kejadian masing-masing penyakit pertahun untuk 

seluruh populasi pada kelompok umur yang ada langkah selanjutnya adalah 

A. Menetapkan pola morbiditas penyakit berdasarkan kelompok umur – penyakit 

B. Menghitung jumlah yang harus diadakan untuk tahun anggaran yang akan 

datang 

C. Menghitung jenis, jumlah, dosis, frekuensi dan lama pemberian obat 

menggunakan pedoman pengobatan yang ada 

D. Menyiapkan data populasi penduduk. Komposisi demografi dari populasi yang 

akan diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin 

 

8) Bukan merupakan kendala dalam perhitungan perencanaan obat adalah 

A. Pilihan item obat kurang tepat sehingga terjadi duplikasi 

B. Perencanaan obat yang terlalu banyak dan di lain pihak terjadi kekosongan (stock 

out) 

C. Pemilihan obat yang harganya mahal dan tidak digunakan padahal ada item obat 

lain yang harganya lebih murah 

D. Kelengkapan data Komposisi demografi dari populasi yang diklasifikasikan 

berdasarkan jenis kelamin ataupun usia 

 

9)  Mengumpulkan informasi tentang pemakaian rata-rata untuk setiap jenis obat secara 

periodik merupakan tahap......dalam proses perencanaan obat 

A. Kompilasi pemakaian obat 

B. Perencanaan 

C. Pemilihan obat 

D. Pengumpulan obat 

 

10) Pemasukan RS yang di support dari perbekalan farmasi diperkirakan sebesar 

A. 40 % 

B. 50% 

C. 60% 

D. 70% 
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Topik 2 

Skrining Resep 
 

A.  PENDAHULUAN 

 

UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 mendefinisikan obat sebagai bahan atau paduan 

bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki 

sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. 

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia   

No.1332/MENKES/SK/2002, resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau 

dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita 

sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pasien tidak diharuskan mengerti tulisan resep 

obat. Farmasis wajib mengerti tulisan resep obat dan memberikan informasi obat yang 

dibutuhkan oleh pasien. Mulai dari nama obat, dosis, aturan pakai, efek samping sampai hal 

lain yang berhubungan dengan obat. Dari alur tersebut jelaslah bahwa pasien (berhak) 

mendapatkan informasi lebih dari sekedar bisa membaca resep obat. Dalam hal ini keaktifan 

pasien untuk bertanya atau berkonsultasi dengan farmasis ketika menebus obat di apotek. 

Skrining resep merupakan salah satu pelayanan kefarmasian baik di apotek maupun di 

rumah sakit yang dapat digunakan untuk memperkecil atau meminimalkan terjadinya 

kesalahan (medication error) dalam peresepan obat, sehingga tercapai pengobatan yang 

rasional. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam skrining resep yakni kelengkapan 

administratif, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis. 

Resep obat dikatakan memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku jika 

memenuhi unsur sebagai berikut. 
1. Tanggal dan tempat ditulisnya resep (inscriptio). 
2. Aturan pakai dari obat yang tertulis (signatura). 
3. Paraf/tanda tangan dokter yang menulis resep (subcriptio). 
4. Tanda buka penulisan resep dengan R/(invecatio). 
5. Nama obat, jumlah dan cara membuatnya (praescriptio atau ordinatio). 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1027/MENKES/SK/IX/2004 bahwa skrining resep meliputi: 

1. Persyaratan administratif  
a. Nama, SIP dan alamat dokter. 
b. Tanggal penulisan resep. 
c. Tanda tangan/paraf dokter penulis resep. 
d. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien. 
e. Nama obat, potensi, dosis, jumlah yang minta. 
f.   Cara pemakaian yang jelas. 
g. Informasi lainnya. 
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2. Kesesuaian farmasetik 
a. Bentuk sediaan. 
b. Dosis. 
c. Potensi. 
d. Stabilitas. 
e. Inkompatibilitas. 
f.   Cara dan lama pemberian. 

3. Pertimbangan klinis 
a. Adanya alergi.  
b. Efek samping yang terjadi.  
c. Interaksi obat.  
d. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 7.1. Resep yang akan diskrining 

 
 
 
 
 

                        Makassar, 29 Mei 2015 
 

R/  Amoksisilin syr  btl I 

    3 dd cth I 

 
R/  Sanprima  adult ¼ tab  

 Histapan   15 mg 

 Epexol   7,5 mg 

 Cortidex   1/3 tab 

 m f pulv dtd  No. XV 

         3 dd I Pulv 
 
 
 
 
 

dr. Indah Ramadhani, Sp.A 
SIP : KP.01.01.02.X.2015 

Kantor                                 Rumah/Praktek 
RS. Ananda Jl. Todopuli No.23 

Jl. Mawar No 91                                       HP. 0812415400 
Telp.04118308                      Makassar 

Makassar 

 
 
 
 

Pro  : Aditya 

Umur : 6 tahun 

BB  : 25 kg 

Alamat : Jl. Kandea II No. 78 
 

Obat tersebut tidak boleh diganti tanpa sepengetahuan dokter 
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Analisis skrining resep  
 

Bagian Resep Kelengkapan Ada 
Tidak 
Ada 

Keterangan 

 
 
 
Inscriptio 
 
 
 

Nama Dokter √ - dr. Indah Ramadhani, Sp.A 

SIP √ - SIP : KP.01.01.02.X.2015 

Alamat Dokter √ - Kantor RS. Ananda  
Jl. Todopuli No.23 Makassar 
Rumah/Praktek 
Jl. Mawar No 91 Makassar                         

No. Telp Praktek/Rumah  
√ - 

Telp.04118308 dan  
HP. 0812415400  

Tanggal Penulisan Resep  - √ Makassar, 29 Mei 2015 

Invecatio Tanda R/ 

√ - 

R/Amoksisilin syr  btl I 3 dd cth I 
 
R/Sanprima  adult ¼ tab  
Histapan 15 mg 
Epexol 7,5 mg 
Cortidex 1/3 tab 
m f pulv dtd  No. XV 

Prescription 

Nama Obat  

√ - 

Amoksisilin  
Sanprima  
Histapan 
Epexol 
Cortidex 

Dosis 

√ - 

Amoksisilin, 3 kali 125 mg 
Sanprima (sulfametokzasole 3 kali 100 mg, 
trimetorpim 3 kali 20 mg) 
Histapan 3 kali 15 mg 
Epexol 3 kali 7,5 mg 
Cortidex 3 kali 0.167 mg 

Bentuk Sediaan 

√ - 

Amoksisilin sirup kering 
Sanprima tablet (adult) 
Histapan tablet 
Epexol tablet 
Cortidex tablet 

Jumlah yang diminta  

√ - 

Amoksisilin  1 botol 60 ml (125 mg/5ml) 
Sanprima adult = ¼ tablet x 15 = 3,75 tablet 
Histapan = 15 mg x 15 = 225 mg/50 mg = 4,5 tablet   
Epexol 7,5 mg x 15 = 112,5 mg/30 mg = 3,75 tablet 
Cortidex 1/3 x 15 = 5 tablet 

Signatura 

Aturan pemakaian √ - 

Amoksisilin syr  btl I 3 dd cth I 
R/  Sanprima  adult ¼ tab  
      Histapan 15 mg 
      Epexol 7,5 mg 
      Cortidex 1/3 tab 
      m f pulv dtd  No. XV 
      3 dd I Pulv 

Nama Pasien  √ - Aditya  

Umur Pasien √ - 6 Tahun  

Alamat Pasien  √  Ada 

Subscriptio Paraf/tanda tangan dokter  - √ Tidak ada  

 

Gambar 7.3. Skrining resep secara administrative 
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Gambar 7.4. Contoh resep obat yang memenuhi persyaratan  

 

Tanda yang sering terdapat pada resep obat adalah: 

1.  Cito! = segera, Urgent = penting, Statim = penting sekali 

 Tanda cito atau segera, yaitu: Bila dokter ingin resepnya dibuat dan dilayani segera, 

tanda segera atau peringatan dapat ditulis sebelah kanan atas atau bawah blangko 

resep, yaitu: 

 PIM (Periculum in mora) = berbahaya bila ditunda, urutan yang didahulukan adalah 

PIM, Statim, dan Cito! 

2.  Iter (Iteratie) = Tanda resep dapat diulang 

 Bila dokter menginginkan agar resepnya dapat diulang, dapat ditulis dalam resep di 

sebelah kanan atas dengan tulisan iter (Iteratie) dan berapa kali boleh diulang. Misal, 

iter 3 ×, artinya resep dapat dilayani 3 kali tidak termasuk resep aslinya (original) 

sehingga jumlahnya = 3 iter + 1 resep asli = 4. Namun tidak berlaku untuk resep 

narkotika, di mana resep harus resep asli dan baru.  
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3.  N.I (Ne iteratie) = Tanda resep tidak dapat diulang 

 Bila dokter menghendaki agar resepnya tidak diulang, maka tanda N.I ditulis di sebelah 

atas blangko resep. Resep yang tidak boleh diulang adalah resep yang mengandung 

obat narkotik, psikotropik dan obat keras yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

sesuai peraturan yang berlaku. 

4.  !(tanda seru) = Tanda dosis obat sengaja dilampaui 

 Tanda seru diberi di belakang nama obatnya jika dokter sengaja memberi obat dengan 

dosis yang melampaui dosis obat tersebut dengan alasan terapi. 

5.  Resep yang mengandung narkotik 

 Resep yang mengandung narkotik tidak boleh ada iterasi yang artinya dapat diulang; 

tidak boleh ada m.i. (mihipsi) yang berarti untuk dipakai sendiri, tidak boleh ada u.c. 

(usus cognitus) yang berarti pemakaiannya diketahui. Resep dengan obat narkotik 

harus disimpan terpisah dengan resep obat lainnya. 

 
B.  EVALUASI PENULISAN RESEP 

 

Evaluasi penulisan resep bertujuan untuk mencegah kesalahan penulisan resep dan 

ketidaksesuaian pemilihan obat bagi individu tertentu. Kesalahan penulisan dan 

ketidaksesuaian pemilihan obat untuk penderita tertentu dapat menimbulkan 

ketidaktepatan dosis, interaksi obat yang merugikan, kombinasi antagonis dan duplikasi 

penggunaan. Penyampaian obat untuk penderita biasanya dengan cara penulisan resep. 

Resep atau order tersebut sebelum diselenggarakan harus dikaji terlebih dahulu oleh 

petugas farmasi di apotik. Pengkajian resep obat oleh seorang farmasi sebelum 

diselenggarakan merupakan salah satu kunci keterlibatan tenaga farmasi dalam proses 

penggunaan obat yang rasional sehingga mencegah terjadinya medication error. 

Pengkajian ketepatan atau evaluasi penulisan obat dalam resep, dilakukan dengan 

mengacu pada kriteria atau standar penggunaan obat yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Kriteria tersebut pada umumnya dibuat oleh panitia farmasi dan terapi didasarkan pada 

pustaka mutakhir dan refleksi pengalaman klinik dari staf medik di rumah sakit. Kriteria ini 

digunakan oleh tenaga farmasi untuk mengevaluasi resep atau order dokter. 

Resep yang tepat, aman, dan rasional adalah resep yang memenuhi 7 (enam) tepat, 

ialah setelah diagnosanya tepat maka kemudian: 

1.  Jenis obat yang tepat sesuai dengan penyakitnya. 

2.  Dosis obat yang tepat. 

3.  Bentuk sediaan yang tepat. 

4.  Waktu penggunaan yang tepat. 

5.  Cara penggunaan yang tepat. 

6.  Lama penggunaan obat yang tepat. 

7.  Penderita yang tepat. 
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C.   PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN RESEP 

 

Resep obat yang telah diselenggarakan dan obatnya telah diberikan kepada pasien, 

Peraturan Pemerintah kertas resep harus disimpan, diatur menurut urutan tanggal dan 

nomor urut pembuatan, serta harus disimpan sekurang-kurangnya selama tiga tahun. 

Kegunaan hal akhir ini adalah untuk memungkinkan penelusuran kembali bila setelah sekian 

waktu terjadi suatu akibat dari obat yang diberikan. Setelah lewat waktu tiga tahun, resep 

tersebut boleh dimusnahkan dengan membuat proses verbal (berita acara) pemusnahan.  

SK Menkes RI No.280/MenKes/SK/V/1981 mengenai penyimpanan resep di apotek. 

Secara jelas dalam Pasal 7 Kepmenkes No.280 Tahun 1981 mengatur tentang tata cara 

penyimpanan dan pemusnahan resep sebagai berikut: Apoteker Pengelola Apotek mengatur 

resep yang telah dikerjakan menurut urutan tanggal dan nomor urutan penerimaan resep 

dan harus disimpan sekurang-kurangnya tiga tahun. 

Resep yang mengandung Narkotika harus dipisahkan dengan resep lainnya. Resep yang 

telah disimpan melebihi jangka waktu tiga tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan resep 

dimaksud, dilakukan dengan cara dibakar atau dengan cara lain yang memadai oleh 

Apoteker Pengelola Apotek bersama dengan sekurang-kurangnya petugas apotek. Pada 

pemusnahan resep, harus dibuat berita cara pemusnahan sesuai dengan bentuk yang telah 

ditentukan dalam rangkap empat dan ditandatangani oleh penanggung jawab apotik dan 

saksi. 

 
D.   PERESEPAN TIDAK RASIONAL 

 

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakrasionalan dalam peresepan obat 

oleh dokter, hal tersebut tentu saja tidak pernah disadari oleh pasien yang berobat sehingga 

bisa menyebabkan pemakaian obat oleh pasien pun tidak maksimal sesuai yang diharapkan.  

Ada 5 bentuk peresepan yang tidak rasional yang perlu kita ketahui: 
1. Peresepan boros (Extravagant Prescribing), yaitu peresepan dengan obat-obat yang 

lebih mahal, padahal ada alternatif obat yang lebih murah dengan manfaat dan 
keamanan yang sama. Termasuk di sini adalah peresepan yang terlalu berorientasi ke 
pengobatan simptomatik hingga mengurangi alokasi obat yang lebih vital contoh 
pemakaian obat antidiare yang berlebihan dapat menurunkan alokasi untuk oralit yang 
notabene lebih vital untuk menurunkan mortalitas. 

2. Peresepan berlebihan (over prescribing), yaitu peresepan yang jumlah, dosis dan lama 
pemberian obat melebihi ketentuan serta peresepan obat yang secara medik tidak 
atau kurang diperlukan. 

3. Peresepan yang salah (incorrect prescribing), yaitu pemakaian obat untuk indikasi yang 
salah, obat yang tidak tepat, cara pemakaian salah, mengkombinasi dua atau lebih 
macam obat yang tak bisa dicampurkan secara farmasetik dan terapetik; serta 
pemakaian obat tanpa memperhitungkan kondisi  penderita secara menyeluruh.  

4. Peresepan majemuk (multiple prescribing), yaitu pemberian dua atau lebih kombinasi 
obat yang sebenarnya cukup hanya diberikan obat tunggal saja. Termasuk di sini 

http://kumpulan-farmasi.blogspot.com/2010/11/peresepan-tidak-rasional.html
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adalah pengobatan terhadap semua gejala yang muncul tanpa mengarah ke penyakit 
utamanya. 

5. Peresepan kurang (under prescribing), terjadi kalau obat yang diperlukan tidak 
diresepkan, dosis obat tidak cukup, dan lama pemberian obat terlalu pendek 
waktunya. 

 
Tipe Resep: 

1. Tipe Magistralis  
 Tipe magistralis adalah komposisi resep yang ditulis sendiri oleh dokter berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya. 

R/  Sanprima  adult ¼ tab  
      Histapan 15 mg 
        Epexol 7,5 mg 
        Cortidex 1/3 tab 

2. Tipe Officinalis  
 Tipe officinalis adalah resep yang ditulis berdasarkan formula yang ada yang 

diperuntukkan untuk satu penderita. 
 R/Salep 2-4 
 R/MBO bedak 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7.5. Alur distribusi pelayanan resep 
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Latihan 
 

1) Buatlah satu contoh resep yang memenuhi persyaratan untuk diselenggarakan. 
2) Carilah satu resep dokter kemudian lakukan analisis skrining resep.  
3) Jelaskan bagaimana cara penyimpanan dan pemusnahan resep! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan  

 

Resep obat dikatakan memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku jika 

memenuhi unsur sebagai berikut. 
1) Tanggal dan tempat ditulisnya resep (inscriptio). 
2) Aturan pakai dari obat yang tertulis (signatura). 
3) Paraf/tanda tangan dokter yang menulis resep (subcriptio). 
4) Tanda buka penulisan resep dengan R/(invecatio). 
5) Nama obat, jumlah dan cara membuatnya (praescriptio atau ordinatio). 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1027/MENKES/SK/IX/2004 bahwa skrining resep meliputi: 

Persyaratan administratif  
1) Nama,SIP dan alamat dokter. 
2) Tanggal penulisan resep. 
3) Tanda tangan/paraf dokter penulis resep. 
4) Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien. 
5) Nama obat, potensi, dosis, jumlah yang minta. 
6) Cara pemakaian yang jelas. 
7) Informasi lainnya. 

 

SK Menkes RI No.280/MenKes/SK/V/1981 mengenai penyimpanan resep di apotek. 

Secara jelas dalam Pasal 7 Kepmenkes No.280 Tahun 1981 mengatur tentang tata cara 

penyimpanan dan pemusnahan resep sebagai berikut: Apoteker Pengelola Apotek mengatur 

resep yang telah dikerjakan menurut urutan tanggal dan nomor urutan penerimaan resep 

dan harus disimpan sekurang-kurangnya tiga tahun. 

Praktik 1 
1) Carilah 3 resep dokter yang ditulis oleh dokter pada bagian penyakit dalam. 
2) Buatlah analisis skrining resep. 

 

Praktik 2 
1) Carilah 5 resep dokter yang ditulis oleh dokter yang praktek di luar lingkungan rumah 

sakit yang masuk di apotik.  
2) Buatlah analisis skrining resep. 
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Praktik 3 
1) Carilah 3 resep dokter yang ditulis oleh dokter pada bagian obstetrik dan ginekologi. 
2) Buatlah analisis skrining resep. 

 

Praktik 4 
1) Carilah 3 resep dokter yang ditulis oleh dokter pada bagian anak. 
2) Buatlah analisis skrining resep. 

 

Praktik 5 
1) Carilah 3 resep dokter yang ditulis oleh dokter pada bagian THT. 
2) Buatlah analisis skrining resep. 

 

Praktik 6 
1) Carilah 3 resep dokter yang ditulis oleh dokter pada bagian Kulit dan Kelamin. 
2) Buatlah analisis skrining resep. 

 

Praktik 7 
1) Carilah 3 resep dokter yang ditulis oleh dokter pada bagian saraf. 
2) Buatlah analisis skrining resep. 

 

Praktik 8 
1) Carilah 3 resep dokter yang ditulis oleh dokter pada bagian kesehatan jiwa. 
2) Buatlah analisis skrining resep. 

 

Praktik 9 

Carilah dan tulislah kembali resep tersebut secara utuh dan lengkap resep yang masuk 

di apotik instalasi farmasi rumah sakit yang tergolong.  
1) Resep officinalis   (10 resep) 
2) Resep magistralis  (10 resep) 

 

Praktik 10 

Carilah dan tulislah kembali resep tersebut secara utuh dan lengkap resep yang masuk 

di apotik yang berada di luar instalasi farmasi rumah sakit yang tergolong.  
1) Resep officinalis   (10 resep) 
2) Resep magistralis  (10 resep) 

 

Ringkasan 
 

Skrining resep merupakan salah satu pelayanan kefarmasian baik di apotek maupun di 

rumah sakit yang dapat digunakan untuk memperkecil atau meminimalkan terjadinya 

kesalahan (medication error) dalam peresepan obat, sehingga tercapai pengobatan yang 
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rasional. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam skrining resep yakni kelengkapan 

administratif, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis. 

Resep obat dikatakan memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku jika 

memenuhi unsur sebagai berikut. 

1. Tanggal dan tempat ditulisnya resep (inscriptio). 

2. Aturan pakai dari obat yang tertulis (signatura). 

3. Paraf/tanda tangan dokter yang menulis resep (subcriptio). 

4. Tanda buka penulisan resep dengan R/(invecatio). 

5. Nama obat, jumlah dan cara membuatnya (praescriptio atau ordinatio). 

 

Resep yang tepat, aman, dan rasional adalah resep yang memenuhi 7 (enam) tepat, 

ialah setelah diagnosanya tepat maka kemudian: 

1.  Jenis obat yang tepat sesuai dengan penyakitnya. 

2.  Dosis obat yang tepat. 

3.  Bentuk sediaan yang tepat. 

4.  Waktu penggunaan yang tepat. 

5.  Cara penggunaan yang tepat. 

6.  Lama penggunaan obat yang tepat. 

7.  Penderita yang tepat. 

 

Resep obat yang telah diselenggarakan dan obatnya telah diberikan kepada pasien, 

Peraturan Pemerintah kertas resep harus disimpan, diatur menurut urutan tanggal dan 

nomor urut pembuatan, serta harus disimpan sekurang-kurangnya selama tiga tahun. 

Kegunaan hal akhir ini adalah untuk memungkinkan penelusuran kembali bila setelah sekian 

waktu terjadi suatu akibat dari obat yang diberikan. Setelah lewat waktu tiga tahun, resep 

tersebut boleh dimusnahkan dengan membuat proses verbal (berita acara) pemusnahan. 

 

Tes 2 
 

1) Bukan merupakan unsur dari sebuah resep adalah .... 

A. Signatura 

B. Subcriptio 

C. Inscriptio 

D. abrubtio 

 

2) Tanda buka penulisan resep dengan R/ disebut dengan .... 

A. Invecatio 

B. Ordinatio 

C. Abrubtio 

D. praescriptio 
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3) berikut ini merupakan pertimbangan klinis dalam skrining resep adalah .... 

A. bentuk sediaan 

B. inkompatibilitas 

C. interaksi obat 

D. dosis 

 

4) Arti tanda statim dalam resep obat adalah .... 

A. Segera 

B. Penting 

C. Penting sekali 

D. Bahaya bila ditunda 

 

5) Urutan yang didahulukan dalam resep dari yang paling penting adalah .... 

A. Statim- Cito-PIM 

B. PIM-Cito-Statim 

C. PIM-Statim-Cito 

D. Cito-PIM-Statim 

 

6) Jangka waktu resep yang boleh dimusnahkan adalah .... 

A. 1 tahun 

B. 3 Tahun 

C. 5 Tahun 

D. 10 Tahun 

 

7) peresepan yang jumlah, dosis dan lama pemberian obat melebihi ketentuan serta 

peresepan obat yang secara medik tidak atau kurang diperlukan disebut dengan .... 

A. over prescribing 

B. Extravagant Prescribing 

C. incorrect prescribing 

D. multiple prescribing 

 

8) obat yang diperlukan tidak diresepkan, dosis obat tidak cukup, dan lama pemberian 

obat terlalu pendek waktunya disebut dengan .... 

A. over prescribing 

B. under prescribing 

C. multiple prescribing 

D. prescribing 
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9) komposisi resep yang ditulis sendiri oleh dokter berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya disebut sebagai .... 

A. tipe magistralis 

B. tipe officinalis 

C. tipe misionalis 

D. tipe Literalis 

 

10) tanda Iter dalam resep berarti .... 

A. resep megandung narkotika 

B. dosis obat sengaja dilampaui 

C. dosis obat sengaja dikurangi 

D. resep dapat diulang 
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Kunci Jawaban Tes 
 

Tes  1 

1) A 

2) D 

3) B 

4) D 

5) C 

6) B 

7) C 

8) D 

9) A 

10) B  

 
Tes  2 

1) D 

2) A 

3) C 

4) C 

5) C 

6) B 

7) A 

8) B 

9) A 

10) D 
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