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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Permenkes (2016) tentang standar pelayanan kefarmasian 

di apotek, resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, 

kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun electronic untuk 

menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang 

berlaku. Tenaga Kefarmasian harus memahami dan menyadari kemungkinan 

terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan 

dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (drug 

related problems), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (socio 

pharmacoeconomy).  

Permasalahan dalam peresepan merupakan salah satu kejadian yang 

termasuk ke dalam medication error. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No.1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan bahwa  

medication error adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian 

obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat 

dicegah. Bentuk medication error yang terjadi adalah pada fase prescribing 

error (terjadi pada penulisan resep) yaitu kesalahan yang terjadi selama 

proses peresepan obat atau penulisan resep. Dampak dari kesalahan tersebut 

sangat beragam, mulai yang tidak memberi resiko sama sekali hingga 

terjadinya kecacatan bahkan kematian (Bilqis, 2015). 
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Resep yang baik harus memuat cukup informasi yang memungkinkan 

ahli farmasi yang bersangkutan mengerti obat apa yang akan diberikan 

kepada pasien (Bilqis, 2015). Berdasarkan hasil pengamatan sementara pada 

bulan November tahun 2019 di Apotek Garuda, terdapat resep yang tidak 

lengkap yang memungkinkan terjadinya medication error (Gambar 1). 

 

Gambar 1. Contoh resep tidak lengkap (dokumen pribadi) 

Medication error merupakan suatu hal yang penting yang harus 

dihindari dalam suatu pelayanan kesehatan. Medication error dapat dihindari 

dengan melakukan skrining resep secara administratif. Aspek administratif 

dipilih karena merupakan skrining awal pada saat resep dilayani di suatu 

apotek. Skrining administratif perlu dilakukan karena mencakup seluruh 

informasi di dalam resep yang berkaitan dengan kejelasan tulisan obat, 

keabsahan resep, dan kejelasan informasi di dalam resep. Ketidaklengkapan 
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dan ketidakjelasan penulisan resep dapat menyebabkan terjadinya kesalahan 

obat yang merugikan pasien (Megawati dan Santoso, 2017). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan rumusan 

permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah skrining resep secara 

administrasi di Apotek Garuda Madiun periode bulan Januari Tahun 2020? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skrining resep secara 

administrasi di Apotek Garuda Madiun periode bulan Januari Tahun 2020. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi dokter, 

serta ahli farmasi, diantaranya : 

1. Sebagai informasi mengenai pentingnya skrining resep secara administrasi 

untuk menjamin keselamatan dan keberhasilan pengobatan pasien. 

2. Sebagai bahan referensi bagi tenaga kesehatan yang ada di pusat-pusat 

pelayanan kesehatan mengenai pentingnya penulisan resep yang baik. 

3. Sebagai bahan referensi tentang peningkatan kualitas pelayanan resep di 

apotek, sehingga pengobatan pada pasien dapat tercapai sesuai terapi 

pengobatan yang dikehendaki. 

 


