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INTISARI 

 

Resep racikan merupakan salah satu alternatif ketika obat yang diperlukan 

tidak tersedia di pasaran dari aspek dosis maupun bentuk sediaan. Seiring 

perkembangan zaman, peracikan menimbulkan beberapa masalah salah satunya 

adalah kejadian medication error (ME). Menurut Lisby, et al., (2005) angka kejadian 

ME pada fase prescribing (39%), transcribing (56%), dispensing (4%), dan 

administration (41%).  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan cross-

sectional. Penelitian ini bertujuan mengetahui angka kejadian, bentuk, penyebab, dan 

upaya pencegahan ME resep racikan pasien pediatrik fase prescribing dan 

transcribing di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan secara 

prospektif periode Februari 2014. Metode penelitian menggunakan observasi dan 

wawancara terstruktur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fase prescribing aspek 

administratif ditemukan kesalahan pada nama dokter (64,8%), berat badan pasien 

(62,9%), umur pasien (38,9%), diagnosis (50%). Kesalahan pada fase prescribing 

aspek klinis terkait dengan tepat obat (54,9%), tepat dosis (28,2%), tepat waktu 

pemberian (14,1 %). Sedangkan pada fase transcribing kesalahan yang terjadi berupa 

lupa input order obat (1,9%). Penyebab ME pada fase prescribing berupa tulisan tidak 

terbaca dan kesalahan penulisan dosis. Sedangkan pada fase transcribing berupa 

penulisan resep tidak jelas dan tidak lengkap. Usaha pencegahan ME yang telah 

dilakukan meliputi memperjelas tulisan oleh dokter dan telaah resep oleh apoteker. 

Kata kunci : medication error, prescribing, transcribing, resep racikan, dan 

pasien pediatrik 
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ABSTRACT 

Compounded prescription is an alternative way when necessary medication is 

not available in the market from the aspects of dose and dosage forms. Along with the 

times, compounding raises some issues one of which is medication error (ME). 

According Lisby, et al., (2005) the incidence of ME at prescribing (39%), 

transcribing (56%), dispensing (4%), administration (41%). 

This study is an observational study with cross-sectional design. Goals of this 

study are to determine the incidence, types, causes, and prevention efforts of ME at 

prescribing and transcribing stage of compounded prescription in pediatric in RSUP 

Dr. Sardjito Yogyakarta. This study is a prospective study on February 2014. The 

research method uses observation and structured interviews. 

The results showed at administrative aspect of prescribing stage found some 

errors in the physician’s name (64,8%), patient’s weight (62,9%), age of patients 

(38,9%), diagnosis (50%). Errors at clinically aspects of prescribing stage are 

inappropriate drug (54,9%), inappropriate dose (28,2%), inappropriate time of 

administration (14,1 %). Meanwhile at transcribing stage found to be a mistake to 

forget the input order (1,9%). Causes of ME at prescribing stage are illegible 

handwriting and mistake at dose writing. Meanwhile, causes of ME at transcribing 

stage are the prescription is unclear and incomplete. ME prevention efforts that have 

been made include clarify physician’s handwriting and screening prescription by 

pharmacists. 

 

Keywords : medication error, prescribing, transcribing, compounded 

prescription, and pediatric patient 
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BAB I 

PENGANTAR 

A. Latar Belakang 

Pada era tradisional, peracikan obat merupakan praktek kefarmasian yang 

utama dan sangat penting, karena belum adanya sediaan yang cukup beragam dari 

segi dosis dan bentuk sediaan seperti saat ini. Hingga tahun 1920, sekitar 80% resep 

telah diracik. Pada tahun 1970, resep racikan mencapai 1% dari keseluruhan resep 

yang ada. Saat ini, kurang lebih 30-40 juta resep telah diracik setiap tahunnya 

(Philips, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh McPherson, et al. (2006) di Illinois 

Missouri, Kansas, dan Lowa membuktikan bahwa jumlah resep racikan yang telah 

dibuat sejumlah 2,3% dari keseluruhan resep yang ada. 

Adanya beberapa keuntungan yang dimiliki obat racikan yang membuat obat 

racikan dipakai yaitu dapat membuat obat menjadi memiliki rasa yang lebih baik 

pada obat yang rasa tidak enak tanpa mengurangi keefektifan dari obat tersebut. 

Tindakan tersebut biasanya dilakukan dalam pengobatan kepada pasien yang sering 

menolak pengobatan seperti anak kecil dan orang-orang tua (Sellers, 2012). Peracikan 

biasanya dilakukan karena obat yang diinginkan oleh penulis resep (dokter) tidak 

tersedia di pasaran (produk jadi) dari aspek dosis maupun bentuk sediaan. Tetapi 

seiring perkembangan zaman, peracikan obat menimbulkan beberapa masalah-

masalah salah satunya adalah kejadian medication error. 

Sejak tahun 2000, Food and Drug Administration (FDA) telah menerima 

lebih dari 95.000 laporan terjadinya medication error. Laporan ini merupakan laporan 
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yang bersifat sukarela, sehingga jumlah kejadian yang sesungguhnya diperkirakan 

lebih tinggi dari jumlah laporan yang ada (FDA, 2009). Medication error dapat 

menyebabkan kejadian yang merugikan pasien seperti terjadinya efek samping obat 

hingga kematian. Dikabarkan bahwa medication error menyebabkan kematian 

setidaknya 1 orang setiap harinya dan kurang lebih terjadi pada 1,3 juta orang per 

tahun di Amerika (FDA, 2009). 

Para peneliti setuju bahwa kejadian medication error lebih sering terjadi 

pada pasien pediatrik dibandingkan dengan orang dewasa. Kesalahan yang paling 

sering terjadi pada pasien pediatrik adalah kesalahan dalam pemberian dosis obat 

yang lebih sering terjadi karena adanya penyesuaian dosis berdasarkan berat badan. 

Penyesuaian dosis tersebut dilakukan karena pasien pediatrik memiliki perbedaan 

dengan pasien dewasa terlebih pada volume distribusi, proses absorpsi, distribusi, 

metabolisme, dan ekskresi (Wagner and Rahman, 2013). 

Menurut Lisby, Nielsen, dan Mainz (2005) angka kejadian medication error 

pada fase prescribing sebesar 39%, transcribing sebesar 56%, dispensing sebesar 4%, 

dan administration sebesar 41%. Penelitian tersebut dilakukan di Aarhus University 

Hospital, Denmark. Menurut Hinlandou (2008) yang melakukan penelitian di Rumah 

Sakit Bethesda Yogyakarta mengenai kejadian medication error pada resep obat 

racikan pada tahap dispensing menunjukkan tingkat kejadian medication error 

sebesar 6,8% kesalahan pengambilan obat, 4,6% kesalahan peracikan, 3,1% 

kesalahan pada tahap interpretasi, 1,5% kesalahan kalkulasi dan rekalkulasi dosis, 
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0,4% kesalahan tahap pelabelan, 0,2% kesalahan pengemasan, dan 0,2% kesalahan 

penyebutan nama pasien. 

Melihat hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa penelitian ini penting dilakukan karena resep racikan memiliki 

potensi medication error yang lebih tinggi dibandingkan dengan resep non-racikan. 

Penelitian ini lebih terfokus pada pasien pediatrik karena pasien yang mendapat resep 

racikan tertinggi yaitu pasien pediatrik, tetapi alasan lain juga dikarenakan peresepan 

untuk pasien pediatrik paling berpotensi mengalami kejadian medication error 

terutama pada proses penyesuaian dosis. Penelitian ini terfokus pada tahap 

prescribing dan transcribing karena hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan 

tingginya angka kejadian medication error pada tahap tersebut dan dipilih kedua fase 

yang berurutan untuk mengetahui kesalahan yang terjadi pada pelayanan resep dari 

fase prescribing yang dilanjutkan ke fase transcribing. 

1. Rumusan masalah 

a. Berapa persentase medication error pada resep obat racikan pasien pediatrik 

tahap prescribing dan transcribing ? 

b. Apakah bentuk medication error yang terjadi pada tahap prescribing dan 

transcribing ? 

c.  Apakah penyebab medication error pada resep obat racikan pasien pediatrik 

tahap prescribing dan transcribing ? 

d. Apakah upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya 

medication error tahap prescribing dan transcribing ? 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



4 

 

 

 

2. Keaslian penelitian 

a. Penelitian mengenai Medication Error sudah pernah dilakukan sebelumnya 

oleh Lisby, Nielsen dan Mainz (2005) dengan judul Errors in The Medication 

Process: Frequency, Type,and Potential. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui frekuensi terjadinya medication error di setiap fase. Hasil dari 

penelitian ini adalah terjadinya medication error dengan jumlah 1065 dari 

2467. Dan pada setiap fase, frekuensi terjadinya medication error pada fase 

prescribing: 167 dari 433 (39%), transcribing: 310 dari 558 (56%), 

dispensing: 22 dari 538 (4%), administration: 166 dari 412 (41 %). 

b. Penelitian dari Hinlandou (2008) yang dilakukan di Yogyakarta juga 

membahas mengenai medication error dengan judul “Evaluasi Medication 

Error Resep Racikan Pasien Pediatrik di Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit 

Bethesda pada Bulan Juli Tahun 2007 (Tinjauan Fase Dispensing)”. Penelitian 

ini mengulas tentang potensi terjadinya medication error pada fase 

dispensing. Hasil dari penelitian ini yaitu kesalahan pada pengambilan obat 

sebesar 6,8 %, peracikan sebesar 4,6 %, interpretasi sebesar 3,1 %, kalkulasi 

dan rekalkulasi dosis sebesar 1,5 %, pelabelan sebesar 0,4 %, pengemasan 

sebesar 0,2 %, dan penyebutan nama pasien sebesar 0,2 %. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Perwitasari (2010), yang menggambarkan 

tingkat kejadian medication error untuk setiap fase. Hasil yang diperoleh pada 

penelitian ini adalah angka kejadian medication error sebesar 98,69%, untuk 

setiap fasenya angka kejadian medication error pada fase prescribing sebesar 
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99,12%, fase penyiapan obat sebesar 3,02%, dan fase dispensing sebesar 

3,66%. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Perbedaan tersebut yaitu pada topik penelitian, tempat, waktu, dan tujuan 

penelitian. Perbedaan pada topik penelitian yaitu penelitian ini terfokus pada 

kejadian medication error pada pasien pediatrik yang terjadi pada tahap 

prescribing dan transcribing. Perbedaan lainnya yaitu pada waktu dan tempat 

penelitian, penelitian sebelumnya telah memberikan hasil yang sedemikian rupa 

tetapi hasil yang diperoleh bisa berbeda pada waktu yang berbeda dan di tempat 

yang berbeda. 

3. Manfaat penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan di 

bidang kefarmasian. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan dalam upaya 

pencegahan terjadinya medication error pada tahap prescribing dan 

transcribing. 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi terjadinya medication error 

pada pasien pediatrik pada tahap prescribing dan transcribing. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi persentase medication error pada pasien pediatrik tahap 

prescribing dan transcribing. 

b. Identifikasi bentuk medication error yang terjadi pada tahap prescribing dan 

transcribing. 

c. Identifikasi penyebab terjadinya medication error tahap prescribing  dan 

transcribing melalui wawancara terstruktur. 

d. Identifikasi langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan 

medication error pada tahap prescribing dan transcribing. 
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BAB II 

PENELAAHAN PUSTAKA 

A. Resep 

1. Definisi resep 

Menurut SK Menkes. No. 1322/MENKES/SK/X/2002, Bab I, pasal 1.h 

menyatakan resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan 

kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi 

penderita sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Depkes, 2002). 

Pelayanan resep merupakan suatu bagian dari  pelayanan kesehatan antara 

dokter, apoteker, dan pasien. Tanggung jawab apoteker dalam pelayanan resep adalah 

menjamin efektifitas dan kemanan obat yang diterima oleh pasien. Cara yang dapat 

dilakukan yaitu memberikan saran kepada dokter mengenai sensitifitas obat yang 

dimiliki oleh pasien maupun efek samping yang pernah terjadi sebelumnya (Scott, 

2000). 

2. Tata cara penulisan resep 

Hal yang penting dalam penulisan resep adalah tulisan harus jelas sehingga 

mudah untuk dimengerti. Hal seperti penulisan resep yang tidak jelas maupun salah 

pengertian mengenai nama obat sebisa mungkin dihindari. Pengobatan yang tidak 

efektif, tidak aman, serta membahayakan pasien dapat disebabkan karena kebiasaan 

buruk dokter dalam menulis resep dengan tulisan yang tidak jelas (Zunilda, 1994). 
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Penulisan resep menurut SK. Menkes RI No. 26/Menkes/Per/1981, Bab III, 

ps 10 (Lestari, et al., 2002), memuat :  

1. Nama, alamat dan nomor surat izin praktek dokter, 2. Tanggal penulisan 

resep, 3. Nama setiap obat / komponen obat, 4. Tanda R/ pada bagian kiri setiap 

penulisan resep, 5. Informasi untuk label obat, 6. Tanda tangan / paraf dokter penulis 

resep, 7. Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang 

jumlahnya melebihi dosis maksimum. 

Penulisan nama dan alamat praktek dokter sangat berguna ketika apoteker 

akan bertanya mengenai resep yang ditulis oleh dokter terkait. Fungsi penulisan 

tanggal dari penulisan resep adalah adanya expired date dari resep tersebut, sehingga 

ketika resep tersebut akan digunakan untuk mengambil obat pada tangggal yang telah 

melewati batas expired date dari resep, maka obat tidak dapat diserahkan kepada 

pasien. Penulisan nama, dan kekuatan obat merupakan hal terpenting dari bagian 

resep dan ditulis setelah tanda R/ (Recipe atau yang memiliki arti “ambil”). Penulisan 

nama obat sebaiknya ditulis dalam nama generiknya untuk memudahkan pemilihan 

dari produk obat dari segi harga dan penulisan kekuatan obat sebaiknya tidak 

menggunakan desimal ataupun singkatan untuk satuannya karena bisa menyebabkan 

kesalahan pada pembacaan resep (WHO, 1994)  

Resep yang ditulis harus tepat, aman, dan rasional. Resep dapat dikatakan 

rasional jika resep tersebut memenuhi enam tepat, yaitu : tepat obat, tepat indikasi, 

tepat dosis, tepat bentuk sediaan, tepat waktu pemberian, dan tepat pasien (Lestari, et 

al., 2002). 
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3. Skrining Resep 

Pelayanan resep didahului proses skrining resep yang meliputi pemeriksaan 

kelengkapan resep, keabsahan dan tinjauan kerasionalan obat (Purwanti, 2004). 

Apoteker melakukan skrining resep meliputi : 

a. Persyaratan administratif : 

1) Nama dan alamat pasien 

2) Berat badan dan umur pasien 

3) Nama dan jumlah obat 

4) Tanggal penulisan resep 

5) Diagnosis 

6) Tanda tangan penulis resep 

7) Nama dan alamat dokter 

8) Nomor ruang jika pasien rawat inap  (Alomar, 2014; Depkes, 2004). 

b. Kesesuaian farmasetik : bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, 

inkompatibilitas, cara dan lama pemberian (Depkes, 2004). 

c. Pertimbangan klinis : adanya alergi, efek samping, interaksi, 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 (Depkes, 2004). 
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4. Racikan 

National Association of Boards of Pharmacy (Allen, 2002) menyatakan 

definisi dari racikan yaitu 

“Compounding means the preparation, mixing, assembling, packaging, or labeling of 
a drug or device as the result of a practitioner’s Prescription Drug Order or 
initiative on the pharmacist / patient / prescriber relationship in the course of 

professional practice, or for the purpose of, as an incident to research, teaching, or 

chemical analysis and not for sale or dispensing. Compounding also includes the 

preparation of drugs and devices in anticipation of Prescription Drug Orders based 

on routine, regularly observed patterns.” 

Proses peracikan memiliki arti proses yang dilakukan oleh apoteker dimulai dari 

preparasi, pencampuran, pengumpulan, pengemasan, hingga pelabelan dari obat 

(Allen, 2002). 

B. Medication Error 

1. Definisi medication error 

Eisenhauer, et al. (1998) menuliskan bahwa pengertian dari medication error 

yang dikutip dari National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCC MERP) adalah 

“any preventable event that may cause or lead to inappropriate medication use or 
patient harm, while the medication is in the control of the healthcare professional, 

patient, or consumer.” 

Kejadian yang dimaksud adalah kejadian yang berhubungan dengan praktek 

kesehatan, produk kesehatan, prosedur, sistem yang meliputi prescribing, 

komunikasi, pelabelan obat, pengemasan obat, peracikan, dispensing, distribusi, 

administrasi, edukasi, monitoring, dan penggunaan obat (Eisenhauer, et al., 1998). 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



11 

 

 

 

Medication error juga diartikan sebagai kesalahan yang terjadi pada proses 

pengobatan. Proses pengobatan meliputi pengobatan untuk gejala, penyebab, 

penegakan diagnosis, maupun pencegahan dari penyakit. Proses pengobatan tidak 

hanya meliputi hal yang telah disebutkan, tetapi juga meliputi compounding, 

prescribing, transcribing, dispensing, administration, dan monitoring, sehingga 

dokter, apoteker, maupun perawat memiliki potensi untuk melakukan medication 

error (Aronson, 2009). 

2. Klasifikasi medication error 

Menurut William (2007), klasifikasi medication error bisa dibagi menjadi 3 

berdasarkan munculnya di siklus pengobatan, yaitu: 

a. Prescribing Error 

Prescribing error dapat dikatakan sebagai pemilihan obat yang tidak tepat 

yang bisa menyebabkan maupun memiliki potensi membahayakan pasien (Wiliam, 

2007 & Aronson, 2009). Prescribing error bisa dalam banyak bentuk, tetapi yang 

paling sering terjadi adalah dosis yang tidak sesuai, pemilihan obat yang tidak sesuai 

ataupun adanya obat yang berinteraksi dengan obat yang lain yang telah dikonsumsi, 

selain itu bisa juga terjadi peresepan obat yang kontraindikasi (Wiliam, 2007 & 

Health Foundation, 2012).  

Prescribing error terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai obat yang 

diresepkan, dosis obat, dan data pasien yang kurang detail. Selain beberapa faktor 

tersebut, pada literatur yang ditulis oleh William (2007) menyatakan bahwa pada 

prescribing error terdapat pula faktor penyebab terjadinya transcribing error seperti 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



12 

 

 

 

faktor lingkungan, tulisan tangan tidak terbaca, pengambilan riwayat pengobatan 

tidak tepat, nama obat membingungkan, penggunaan angka desimal tidak sesuai, serta 

penggunaan singkatan nama obat. 

b. Transcribing error 

Resep yang diterima oleh apoteker harus dibaca secara keseluruhan dan 

secara hati-hati; sebaiknya tidak ada keraguan dari isi maupun jumlah obat yang 

tertera pada resep (Scott, 2000). Transcribing error merupakan terdapatya 

ketidaksesuaian resep dengan rekam medik. Medication error tahap ini dikategorikan 

sebagai ketidak sesuaian nama obat, formulasi obat, rute pemberian, dosis, regimen 

dosis, tidak adanya obat yang dipesan (Fakimi et al., 2012). 

c. Dispensing Error 

Dispensing error bisa muncul di semua tahap dispensing, dari penerimaan 

resep hingga penyerahan obat. Kesalahan yang paling sering terjadi yaitu pada 

pemilihan kekuatan dan produk obat, biasanya terjadi pada obat yang memiliki nama 

atau tampilan yang mirip. Kesalahan lainnya yaitu kesalahan pada dosis, obat, pasien, 

dan pengetikan label yang terkomputerisasi (William, 2007). 

d. Administration Error 

Administration error terjadi ketika obat yang diterima pasien tidak sesuai 

dengan obat yang diresepkan dokter. Administration error lebih beresiko terjadi di 

area perawat, seperti salah teknik pemberian obat. Faktor lainnya yaitu kelalaian 

pengecekan identitas pasien dan penyimpanan sediaan serupa di tempat yang 

berdekatan (William, 2007). 
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3. Tindakan pencegahan medication error 

Tindakan pencegahan medication error telah dilakukan di setiap tahap yaitu 

a. Prescribing Error 

Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan yaitu melatih individu untuk 

menyiapkan tenaga kerja yang lebih siap. Tindakan lain  yang bisa dilakukan yaitu 

membentuk lingkungan yang lebih nyaman seperti memperbaiki penerangan, kontrol 

suhu, dan mengurangi kebisingan, tindakan lainnya lagi yaitu penggunaan sistem 

komputerisasi sehingga peresepan dilakukan secara elektronik (William, 2007 & The 

Health Foundation, 2012).Penggunaan peresepan elektronik menurut literature 

William (2007) merupakan tindakan yang bisa digunakan untuk mencegaha 

transcribing error berupa tulisan tangan yang tidak terbaca (William, 2007 & The 

Health Foundation, 2012). 

b. Transcribing Error 

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan pada tahap ini meliputi penulisan 

resep yang jelas, lebih disarankan menggunakan resep elektronik, melakukan 

pengecekan kembali terutama pada verbal order untuk memastikan, serta mengurangi 

penggunaan singkatan. Tindakan lainnya yang bisa dilakukan yaitu selalu 

mencantumkan nama dan nomor telepon penulis resep untuk memudahkan apoteker 

melakukan konfirmasi jika terdapat resep yang tidak jelas (Croskerry, 2009 & Young, 

2005). 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



14 

 

 

 

Resep elektronik merupakan teknologi yang dapat membuat dokter 

melakukan order langsung ke komputer yang terhubung dengan sistem informasi 

yang terdapat di rumah sakit. Keuntungan dari sistem ini terkait dengan pencegahan 

transcribing error yaitu mengurangi terjadinya tulisan yang tidak terbaca (Moyen, 

2008). 

c. Dispensing Error 

Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan meliputi menjamin prosedur 

dispensing yang digunakan aman, memisahkan obat yang memiliki nama maupun 

tampilan yang mirip, menjaga gangguan pada prosedur dispensing sekecil mungkin, 

dan waspada pada obat yang memiliki resiko tinggi (William, 2007). 

d. Administration Error 

Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan meliputi pengecekan identitas 

pasien, memastikan perhitungan dosis diperiksa tenaga kesehatan professional lain 

yang bersifat independent sebelum obat diberikan (William, 2007). 

4. Medication error di pediatrik 

Tenaga kesehatan sering kesulitan menggunakan formulasi yang sudah ada 

di pasaran untuk digunakan pasien pediatrik. Beberapa manipulasi dilakukan agar 

pasien pediatrik dapat menerima obat yang diperlukan. Beberapa manipulasi yang 

sering dilakukan yaitu tablet dihancurkan, kapsul dibuka dan isinya ditambahkan ke 

dalam makanan atau minuman. Manipulasi tersebut bisa menyebabkan masalah pada 

solubilitas maupun bioavailibilitas dan dapat meningkatkan terjadinya kesalahan 

(Cohen, 2007). 
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Kesalahan lain yang paling sering terjadi adalah dosis tidak benar. Dosis 

untuk pasien pediatrik (berat badan kurang dari 40 kg) dikalkulasi berdasarkan umur, 

berat badan, dan luas permukaan tubuh (Cohen, 2007). 

5. Pencegahan medication error di pasien pediatrik 

Cara pencegahan medication error pada pasien pediatrik yang paling efektif 

yaitu dokter sebaiknya menuliskan dosis dalam bentuk milligram per kilogram dan 

menghitung dosisnya. Farmasis dan perawat sebaiknya juga melakukan double-

checking secara mandiri pada perhitungan dosis untuk mencegah terjadinya kesalahan 

dalam perhitungan dosis (Cohen, 2007). 

C. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai presentase 

kejadian, bentuk, penyebab, dan pencegahan medication error fase prescribing dan 

transcribing pada resep racikan untuk pasien pediatrik di rawat inap di RSUP DR. 

Sardjito Yogyakarta pada periode Februari 2014. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan menggunakan data 

prospektif. Observasional berarti melihat gambaran dari fenomena yang terjadi di 

dalam suatu populasi tanpa adanya intervensi atau perlakuan yang diberikan peneliti.  

Fenomena yang dimaksud pada penelitian ini adalah medication error. Rancangan 

penelitian ini adalah cross-sectional karena peneliti hanya melakukan satu kali 

observasi pada suatu saat tertentu yang meliputi pengamatan kejadian medication 

error (Notoatmojo, 2010). 

B. Variabel Penelitian 

1. Persentase kejadian medication error pada fase prescribing dan transcribing resep 

racikan pasien pediatrik 

2. Bentuk medication error yang terjadi pada fase prescribing dan transcribing 

3. Penyebab terjadinya medication error pada fase prescribing dan transcribing 

4. Tindakan pencegahan medication error yang telah dilakukan pada fase prescribing 

dan transcribing 

C. Definisi Operasional 

1. Resep racikan adalah setiap R/ dengan satu atau lebih dari satu komponen obat dan 

memerlukan proses peracikan maupun merubah bentuk sediaan obat selama 

periode Februari 2014. 
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2. Persentase kejadian medication error pada penelitian ini diartikan sebagai 

persentase kesalahan yang terjadi pada fase prescribing dan transcribing. Kejadian 

medication error fase prescribing adalah tahap penulisan resep yang dilakukan 

oleh penulis resep. Penulis resep adalah semua dokter yang menulis resep racikan 

untuk pediatrik yang resepnya digunakan dalam penelitian ini. Fase prescribing 

yang diteliti meliputi  

a. Aspek administratif kelengkapan resep, yaitu: nama dokter, asal bangsal, 

tanggal penulisan resep, tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep, 

nama pasien, berat badan pasien, umur pasien, diagnosis. Aspek administratif 

kelengkapan resep diperoleh dengan cara observasi langsung resep racikan 

dengan bantuan kolom kelengkapan resep yang berisi kategori tersebut. 

b. Aspek klinis, yaitu identifikasi tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat 

bentuk sediaan, tepat rute pemberian, tepat waktu pemberian. Aspek klnis 

diperoleh dengan mengevaluasi resep racikan pasien pediatrik dengan 

menggunakan pustaka. Kategori tepat obat hanya dianalisis dengan 

menyesuaikan obat yang diberikan kepada pasien dengan obat yang terdapat 

pada pustaka dengan melihat diagnosis utama tanpa melihat data lain dari 

rekam medik (seperti gejala, penyakit penyerta). 

Fase transcribing adalah proses pembacaan hingga input resep racikan pasien 

pediatrik ke komputer yang diungkap melalui observasi langsung pembaca resep. 

Pembaca resep adalah semua tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan 

menangani resep seperti apoteker maupun asisten apoteker yang ada di Instalasi 
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Rawat Inap 2 (IRNA 2) yang terdapat pada instalasi kesehatan anak (INSKA) 

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 

3. Bentuk medication error yang terjadi adalah bentuk-bentuk kejadian medication 

error pada kedua fase yang tidak sesuai dengan definisi operasional dari fase 

prescribing aspek administratif serta klinis, dan fase transcribing.  

4. Penyebab terjadinya medication error adalah faktor-faktor yang dapat memicu 

terjadinya medication error yang diungkap melalui wawancara terstruktur kepada 

dokter dan apoteker. Pertanyaan yang diajukan kepada dokter sedikit berbeda 

dengan pertanyaan yang diajukan kepada apoteker. Pertanyaan kepada dokter 

berkaitan dengan fase prescribing sedangkan pertanyaan kepada apoteker 

berkatian dengan fase transcribing. 

5. Tindakan pencegahan medication error adalah upaya–upaya yang telah dilakukan 

oleh tenaga medis dan pihak rumah sakit untuk mencegah terjadinya medication 

error pada fase prescribing dan transcribing yang diungkap melalui wawancara 

terstruktur kepada dokter dan apoteker.  

D. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Observasi 

Observasi dilakukan selama 1 bulan dari tanggal 5 Februari 2014 hingga 28 

Februari 2014 di Instalasi Farmasi IRNA 2 RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Observasi 

tidak dilakukan pada hari minggu. Instalasi Farmasi IRNA 2 RSUP Dr. Sardjito tutup 

ketika hari minggu. Observasi dilakukan pada pukul 10.00 – 13.00 WIB kecuali hari 

jumat pada pukul 10.00 – 12.00 WIB yang dikarenakan instalasi farmasi IRNA 2 
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tutup pada pukul 12.00 WIB pada hari jumat. Pemilihan jam berdasarkan orientasi, 

kartu informasi pemberian obat sudah diterima seluruhnya dari bangsal pada jam 

10.00 WIB dan berdasarkan pertimbangan dari aktivitas perkuliahan dari peneliti.  

2. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur dilakukan pada tanggal 23 Februari 2014 kepada 

dokter di bangsal melati 2 dan melati 4 RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Wawancara 

terstruktur kepada apoteker dan asisten apoteker dilakukan pada tanggal 28 Februari 

2014 di Instalasi Farmasi IRNA 2 RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Wawancara kepada 

dokter dilakukan ketika dokter tidak melayani pasien dan atas persetujuan dokter. 

Wawancara terstrukur kepada apoteker dan asisten apoteker dilakukan ketika apoteker 

dan asisten apoteker telah selesai bekerja.  

E. Obyek Dan Subyek Penelitian  

Obyek penelitian ini adalah semua resep racikan (R/) yang terdapat di kartu 

informasi pemberian obat pasien pediatrik yang ditulis oleh dokter pada periode 

Februari 2014. Kartu informasi pemberian obat dalam penelitian ini serupa dengan 

lembar resep. Kriteria inklusi untuk obyek penelitian ini adalah resep (R/) untuk 

pasien pediatrik yang memiliki umur dibawah atau sama dengan 12 tahun dan resep 

(R/) berisi obat yang memerlukan proses peracikan baik pencampuran ataupun 

perubahan bentuk. Kriteria eksklusi untuk obyek penelitian ini adalah resep obat 

injeksi.  

Subyek untuk wawancara terstruktur adalah dokter yang pernah menangani 

pasien pediatrik yang resepnya dipakai pada penelitian ini serta apoteker Instalasi 
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Farmasi IRNA 2 dan subyek besedia terlibat dalam proses wawancara terstruktur. 

Subyek dokter yang terdapat pada penelitian ini sejumlah 3 orang, apoteker 1 orang, 

dan asisten apoteker 1 orang. Pemilihan obyek dan subyek penelitian dilakukan 

dengan metode accidental sampling.  

F. Metode Pengambilan Data 

1. Angka kejadian dan bentuk medication error pada fase prescribing diperoleh 

dengan mengobservasi dan evaluasi resep racikan yang terdapat pada kartu 

informasi pemberian obat pasien. Angka kejadian dan bentuk medication error 

pada fase transcribing diperoleh dengan observasi langsung apoteker yang 

melakukan transkripsi resep racikan pasien pediatrik (pemilihan resep dengan cara 

accidental sampling). 

2. Faktor penyebab dan tindakan pencegahan medication error pada fase prescribing 

dan transcribing diperoleh dengan menggunakan wawancara terstruktur kepada 

dokter untuk fase prescribing dan kepada apoteker untuk fase transcribing. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kolom 

kelengkapan resep, Drug Information Handbook, MIMS 11
th

 ed. 2011/2012, 

Handbook of Pediatric, Pharmacoteraphy A Pathophysiologic Aprroach, Medscape, 

lembar observasi dan panduan wawancara untuk dokter dan apoteker. Drug 

Information Handbook, Handbook of Pediactric Drug Therapy dan MIMS 11
th

 ed. 

2011/2012 digunakan untuk mengevaluasi resep. Pembuatan panduan wawancara 

dilakukan melalui tahap-tahap : 
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1. Peyusunan panduan wawancara 

Panduan wawancara dibuat dengan memuat pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan medication error beserta pertanyaan mengenai penyebab terjadinya, 

dan usaha yang telah dilakukan sebagai upaya pencegahan medication error.  

2. Validasi pertanyaan  

Validasi pertanyaan dilakukan untuk memastikan pertanyaan-pertanyaan yang 

telah dibuat bisa digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Validasi yang dilakukan berupa validasi by expert adjustment yang 

meliputi validasi muka dan validasi isi. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat harus jelas 

dan tidak membingungkan. Jika pertanyaan yang telah dibuat tidak sesuai, maka 

peleiti harus merevisi kembali pertanyaan yang belum sesuai. 

H. Tata Cara Penelitian 

1. Observasi awal 

Tahap ini dimulai dengan pembuatan proposal. Pada tahap ini juga dilakukan 

kunjungan langsung ke RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta untuk mengetahui persyaratan 

yang harus dipenuhi untuk mengambil data. 

2. Permohonan ijin 

Pada tahap sebelumnya diperoleh informasi mengenai persyaratan yang 

diperlukan untuk memperoleh data, seperti proposal, surat ijin penelitian dari 

Universitas Sanata Dharma dan ethical clearance. Pembuatan ethical clearance 

diperlukan karena penelitian ini juga melibatkan manusia sebagai responden. 
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Permohonan ijin pembuatan ethical clearance dilakukan dengan mengajukan proposal 

ke Komisi Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas 

Gajah Mada Yogyakarta.  

3. Orientasi 

Orientasi dilakukan di Instalasi Farmasi IRNA 2 selama 1 hari untuk belajar 

membaca resep dan mengamati setiap tahap pelayanan resep. Orientasi ini berguna 

untuk menentukan cara pengambilan data yang tepat. Hasil orientasi dikonsultasikan 

kepada pembimbing. Apabila kriteria yang diinginkan sudah terpenuhi maka 

penelitian dimulai.  

4. Pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah mencatat semua bentuk medication error 

yang terjadi pada fase prescribing dan transcribing. Pengumpulan data medication 

error fase prescribing aspek administratif dilakukan dengan observasi resep racikan 

menggunakan bantuan lembar kelengkapan resep. Sedangkan untuk fase prescribing 

aspek klinis, data dikumpulkan dengan cara mencatat diagnosis, berat badan pasien, 

umur pasien yang tertera pada kartu informasi pemberian obat pasien. Nama obat, 

dan dosis obat juga dicatat sebagai data yang akan dievaluasi. Data fase transcribing 

dikumpulkan dengan cara observasi langsung apoteker yang melakukan proses 

transkripsi resep racikan. Proses observasi proses transcribing hanya dilakukan 

kepada apoteker saja dan tidak kepada asisten apoteker. Hal ini dikarenakan apoteker 

dan asisten apoteker melakukan proses transcribing pada waktu yang bersamaan 
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sehingga peneliti hanya dapat melakukan observasi kepada satu orang saja. Kesalahan 

yang terjadi pada fase transcribing dicatat di lembar observasi yang telah dibuat. 

b. Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur dilakukan kepada dokter, asisten apoteker, dan 

apoteker yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan usaha pencegahan 

medication error yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan dan pihak RSUP Dr. 

Sardjito. Data yang diperoleh melalui wawancara merupakan data kualitatif.  

I. Tata Cara Analisis Hasil 

1. Data kuantitatif 

Fase prescribing aspek administratif 

a. Kejadian medication error diperoleh berdasarkan lembar kelengkapan resep. 

b. Kejadian medication error yang terjadi dikelompokkan untuk setiap kategori 

yang sama dalam bentuk tabel dan dihitung jumlah total kejadian medication 

error setiap kategorinya. 

c. Total kejadian medication error yang diperoleh dibuat dalam bentuk 

persentase dengan menggunakan rumus:    
=               % 
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Fase prescribing aspek klinis 

a. Data yang berupa nama dan dosis obat dievaluasi dengan menggunaan 

bantuan evaluator. Data yang tidak sesuai dengan evaluator merupakan suatu 

bentuk kejadian medication error.  

b. Kejadian medication error yang terjadi dikelompokkan pada setiap kategori 

yang sama dalam bentuk tabel dan dihitung jumlah total kejadian medication 

error setiap kategorinya. 

c. Total kejadian medication error yang diperoleh dibuat dalam bentuk 

persentase dengan menggunakan rumus:    
=   �/        �/     % 

Fase transcribing 

a. Tata cara analisis hasil kejadian medication error pada fase transcribing  juga 

dilakukan dengan cara yang sama seperti pada fase prescribing aspek 

administratif yaitu mengelompokkan kejadian medication error untuk setiap 

kategori yang sama dalam bentuk tabel dan dihitung jumlah total kejadian 

medication error setiap kategorinya.  

b. Total kejadian medication error yang diperoleh dibuat dalam bentuk 

persentase dengan menggunakan rumus:  
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=            % 

2. Data kualitatif 

Pernyataan yang diberikan oleh dokter, apoteker, maupun asisten apoteker 

mengenai penyebab dan usaha pencegahan medication error disusun dalam bentuk 

tabel yang terpisah. 

J. Keterbatasan Dalam Penelitian 

Kesulitan yang dihadapi adalah terdapat 2 tenaga kesehatan yang melakukan 

proses transkripsi di Instalasi Farmasi IRNA 2 RSUP Dr. Sardjito. Hal ini 

menyebabkan terdapat resep yang tidak dapat diobservasi karena peneliti hanya dapat 

mengobservasi satu orang saja. Masalah lain yang dihadapi adalah observasi harus 

dilakukan tanpa mempengaruhi kerja dari apoteker maupun asisten apoteker yang 

terdapat di Instalasi Farmasi. Secara psikologis, tenaga kesehatan yang diamati ketika 

sedang bekerja dapat mempengaruhi kerja dari tenaga kesehatan. Keterbatasan pada 

penelitian ini adalah kategori tepat obat pada fase prescribing aspek klinis hanya 

dianalisis berdasarkan diagnosis utama tanpa melihat data lain dari rekam medik 

(seperti gejala, maupun penyakit penyerta pasien). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tentang “Medication Error Fase Prescribing Dan Fase 

Transcribing Pada Resep Racikan Untuk Pasien Pediatrik Di Rawat Inap Di RSUP 

Dr. Sardjito Yogyakarta Periode Februari 2014”. Penelitian ini dilakukan secara 

prospektif dengan melakukan observasi langsung resep racikan yang terdapat pada 

kartu informasi pemberian obat pasien pediatrik dan wawancara terstruktur kepada 

dokter, apoteker, dan asisten apoteker. Selama periode penelitian, diperoleh 54 kartu 

informasi pemberian obat pasien pediatrik yang memiliki resep racikan. Hasil dari 

penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama membahas tentang 

angka kejadian dan bentuk-bentuk medication error yang terjadi. Bagian kedua 

membahas penyebab terjadinya medication error pada kedua fase tersebut. Bagian 

ketiga membahas mengenai upaya pencegahan medication error. 

A. Angka Kejadian Dan Bentuk-Bentuk Medication Error 

Bentuk-bentuk medication error dapat dilihat dari hasil evaluasi resep dan 

pada tahap-tahap pelayanan resep. Melalui proses observasi dapat diketahui tahap-

tahap pelayanan resep obat pasien rawat inap di Instalasi Farmasi IRNA 2 RSUP Dr. 

Sardjito sebagai berikut:  
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Gambar 1. Tahap Pelayanan Resep Obat Pasien  

Rawat Inap Di Instalasi Farmasi IRNA 2 RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 

Resep diterima 

Pengetikan dan interpretasi 
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Melalui hasil observasi, dapat diketahui angka kejadian dan bentuk-bentuk 

medication error yang terjadi sebagai berikut : 

1. Bentuk medication error fase prescribing 

Medication error pada fase prescribing masih dapat dibagi menjadi 2 yaitu 

medication error fase prescribing aspek administratif dan aspek klinis. Medication 

error fase prescribing aspek administratif merupakan medication error yang terkait 

dengan kelengkapan resep sedangkan medication error fase prescribing aspek klinis 

merupakan medication error yang terkait dengan kesesuaian resep dengan indikator 6 

tepat : tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat bentuk sediaan, tepat rute pemberian, 

dan tepat waktu pemberian. 

a. Medication error fase prescribing aspek administratif 

Aspek administrasi yang diteliti pada penelitian ini meliputi nama dokter, asal 

bangsal, tanggal penulisan resep, tanda R/, nama pasien, berat badan pasien, umur 

pasien, dan diagnosis (Alomar, 2014; Depkes, 2004).  

Tabel I. Angka Kejadian Medication Error Fase Prescribing Aspek Administratif 

 

Kategori Jumlah Resep (N=54) Persentase 

Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada 

Nama Dokter 19 35 35,1 % 64,8 % 

Asal Bangsal 54 0 100 % - 

Tanggal Penulisan Resep 54 0 100 % - 

Tanda R/ 54 0 100 % - 

Nama Pasien 54 0 100 % - 

Berat Badan Pasien 20 34 37,0 % 62,9 % 

Umur Pasien 33 21 61,1 % 38,9 % 

Diagnosis 27 27 50 % 50 % 
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1.1 Nama dokter 

Menurut tabel 1 dapat dilihat bentuk kejadian medication error yang paling 

banyak terjadi adalah tidak tercantumnya nama dokter pada kartu informasi 

pemberian obat pasien. Hasil penelitian menunjukkan 64,8 % kartu informasi 

pemberian obat belum tercantum nama dokter, padahal nama dokter sangat 

diperlukan untuk konfirmasi oleh apoteker ketika terdapat resep yang tidak jelas 

ataupun yang tidak sesuai. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sangatlah berbeda 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdan (2012) di Kotamobagu 

dengan hasil 100 % resep telah tercantum nama dokter. Menurut DEPKES (2008) 

mengenai tanggung jawab apoteker terhadap keselamatan pasien (patient safety) 

menyatakan bahwa apoteker tidak boleh membuat asumsi pada resep dokter yang 

tidak jelas. Apoteker harus mengklarifikasi ketidakjelasan resep kepada dokter yang 

bersangkutan.  

1.2 Asal bangsal 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu tidak adanya error yang terkait 

dengan tercantumnya nama bangsal pasien di kartu informasi pemberian obat pasien. 

Nama asal bangsal perlu tercantum pada kartu informasi pemberian obat pasien untuk 

memberikan informasi kepada apoteker terkait dengan obat dan alat kesehatan yang 

akan diresepkan dokter dari tiap bangsal ke pihak farmasi. Informasi ada karena 

setiap bangsal memiliki kriteria pasien yang berbeda-beda dilihat dari segi penyakit 
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(seperti terdapat bangsal khusus untuk penyakit infeksi). Selain itu, keberadaan nama 

asal bangsal juga diperlukan karena adanya proses pengecekan oleh perawat masing-

masing bangsal terhadap obat ataupun alat kesehatan yang akan diterima pasien 

dengan permintaan yang terdapat pada kartu informasi pemberian obat pasien.  

1.3 Tanggal penulisan resep 

Kejadian medication error terkait dengan tercantumnya tanggal penulisan 

resep pada kartu informasi pemberian obat pasien tidak ada. Tanggal penulisan resep 

pada kartu informasi pemberian obat penting untuk dicantumkan untuk memberikan 

keterangan waktu berlangsungnya pengobatan pasien. Selain itu, juga dapat 

digunakan untuk memastikan bahwa resep dikerjakan pada waktu yang tepat. 

1.4 Tanda R/ 

Kejadian medication error terkait dengan ada atau tidaknya tanda R/ di kartu 

informasi pemberian obat pasien RSUP Dr. Sardjito tidak ada. Tanda R/ (recipe) 

memiliki arti “ambillah” merupakan salah satu aspek kelengkapan resep yang disebut 

invocation. Tidak ditemukannya error pada kartu informasi pemberian obat pasien 

RSUP Dr. Sardjito dikarenakan kartu informasi pemberian obat pasien RSUP Dr. 

Sardjito yang berbeda dengan lembar resep pada umumnya. Kartu informasi 

pemberian obat pasien RSUP Dr. Sardjito memiliki tanda R/ yang telah tercetak pada 

setiap kolom yang berfungsi untuk menulis nama dan dosis obat sehingga tidak perlu 

menuliskan tanda R/ kembali jika terdapat permintaan obat lain. Sedangkan tanda R/ 
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di lembar resep pada umumnya hanya terdapat satu untuk setiap lembar resep dan 

perlu ditulis kembali jika terdapat lebih dari satu formula obat.  

1.5 Berat badan pasien 

Jumlah error yang terjadi terkait dengan keberadaan berat badan pasien yaitu 

sebesar 62,9 % resep tidak tercantum berat badan pasien. Hasil yang diperoleh pada 

penelitian ini berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh Abdan (2012) yaitu tidak ada 

resep yang mencantumkan berat badan pasien. Berat badan pasien sangat penting 

dalam perhitungan dosis yang dilakukan oleh apoteker terutama untuk pasien 

pediatrik. Menurut DEPKES (2008) mengenai tanggung jawab apoteker terhadap 

keselamatan pasien (patient safety) juga menyatakan bahwa apoteker juga perlu 

mendapatkan informasi mengenai pasien seperti data demografi pasien (umur, berat 

badan, jenis kelamin) dan data klinis (alergi, diagnosis, dan hamil/menyusui). Berat 

badan sangat diperlukan dalam perhitungan dosis karena para ahli telah menentukan 

dosis yang digunakan berdasarkan setiap kg berat badan pasien, untuk itu berat badan 

sangat perlu untuk dicantumkan. Meskipun dosis biasanya sudah diberikan oleh 

dokter, tetapi perhitungan dosis juga perlu dilakukan oleh apoteker untuk evaluasi. 

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa dosis yang diberikan oleh dokter sudah 

sesuai dengan pasien. 

1.6 Umur pasien 

Jumlah kejadian medication error terkait dengan tercantumnya umur pasien 

yaitu 38,9 % kartu informasi pemberian obat pasien yang diobservasi masih belum 
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mencantumkan umur pasien. Kategori umur pasien diperlukan di resep karena 

perhitungan dosis selain menggunakan berat badan juga dapat didasarkan pada umur 

pasien. Umur pasien terutama pasien pediatrik dapat dikonversikan ke dalam berat 

badan, meskipun pada kenyataannya berat badan tiap pasien berbeda walaupun 

umurnya sama (Lim, 2013). 

1.7 Diagnosis 

Hasil observasi menemukan sebesar 50 % kartu informasi pemberian obat 

tidak mencatumkan diagnosis. Diagnosis merupakan aspek data klinis yang sangat 

penting keberadaannya di kartu informasi pemberian obat pasien. Diagnosis yang 

tertera pada kartu informasi pemberian obat berguna bagi apoteker untuk 

mengevaluasi apakah obat yang diterima pasien telah sesuai dengan penyakit yang 

diderita pasien. Ketika terdapat obat yang menurut apoteker tidak sesuai diberikan 

kepada pasien, maka apoteker akan melakukan konfimasi kepada dokter yang 

meresepkan obat terkait dengan obat tersebut. Fungsi dari konfirmasi oleh apoteker 

adalah untuk memperoleh informasi apakah obat yang tidak sesuai tersebut akan 

diganti dengan obat lain atau tidak diberikan kepada pasien. 

b. Medication error fase prescribing aspek klinis 

Medication error fase prescribing aspek klinis dapat dilihat melalui evaluasi 

kerasionalan resep yang terdapat pada kartu informasi pemberian obat pasien. Resep 

dapat dikatakan rasional ketika resep tersebut memenuhi kategori 6 tepat, yaitu tepat 
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obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat bentuk sediaan, tepat rute pemberian, dan tepat 

waktu pemberian.  

Tabel II. Angka Kejadian Medication Error Fase Prescribing Aspek Klinis 

 

Kategori Jumlah R/ (N=71) Persentase 

Tepat Tidak 

Tepat 

Tidak 

Dapat 

dianalisis 

Tepat Tidak 

Tepat 

Tidak 

Dapat 

Dianalisis 

Tepat Obat 1 39 31 1,4 % 54,9 % 43,7 % 

Tepat Pasien 39 0 32 55,0 % - 45,1 % 

Tepat Dosis 13 20 38 18,3 % 28,2 % 53,5 % 

Tepat Bentuk 

Sediaan 
71 0 0 100 % - - 

Tepat Rute 

Pemberian 
71 0 0 100 % - - 

Tepat Waktu 

Pemberian 
34 10 27 47,9% 14,1 % 38,0 % 

 

2.1 Tepat Obat 

Ketepatan obat dengan diagnosis sangatlah penting dalam mencegah 

terjadinya medication error. Hasil penelitian menunjukkan 54,9 % resep tidak tepat 

obat yang dianalisis dengan menggunakan evaluator. Evaluator yang digunakan yaitu 

guideline terapi obat yang terdapat pada DiPiro, et al. (2005), Medscape dan jurnal 

terkait lainnya. Analisis ketepatan obat pada penelitian ini hanya didasarkan pada 

diagnosis utama tanpa melihat gejala yang terdapat pada rekam medik pasien. 

Sehingga obat yang tidak sesuai dengan guideline dinyatakan tidak tepat obat. Obat 

yang diberikan tidak sesuai dengan diagnosis dapat menyebabkan hal yang merugikan 

bagi pasien salah satunya adalah terjadinya adverse drug reaction. Menurut Laroche, 
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et al. (2006) menyatakan bahwa 20,4 % kejadian adverse drug reactions terjadi karena 

ketidaksesuaian obat yang diberikan kepada pasien. 

2.2 Tepat pasien 

Pemberian obat harus diberikan kepada pasien yang tepat. Obat diberikan 

kepada pasien yang tepat ketika tidak terdapat kontraindikasi obat pada pasien. Hasil 

yang diperoleh yaitu semua resep dinyatakan tepat pasien dengan catatan hasil yang 

diperoleh tanpa melihat status alergi obat dari pasien. Resep dinyatakan tidak tepat 

pasien ketika obat yang diresepkan memiliki kontraindikasi pada pasien tersebut. 

Kontraindikasi obat dilihat dari pustaka yang digunakan yaitu Lacy et al. (2003). 

Ketika terdapat kontraindikasi obat pada pasien, maka obat tersebut tidak aman bagi 

pasien karena dapat menimbulkan efek yang membahayakan pasien.  

2.3 Tepat dosis 

Angka kejadian medication error yang terkait dengan ketepatan dosis obat 

yaitu sebesar 28,2 % resep memiliki dosis yang tidak sesuai. Penentuan ketepatan 

dosis pada penelitian ini tidak mempertimbangkan kondisi pasien karena tidak dapat 

melihat kondisi pasien yang sesungguhnya. Pada penelitian ini, penentuan ketepatan 

dosis didasarkan pada evaluator yaitu Lacy et al. (2003) dan Izenberg (2000) dengan 

perhitungan yang hanya dilakukan berdasarkan berat badan pasien. Jumlah resep 

yang dinyatakan tidak tepat dosis karena dosis yang diberikan tidak berada di dalam 

range dosis yang dinyatakan oleh evaluator tanpa mempertimbangkan kondisi pasien. 

Pemberian dosis yang tidak tepat ataupun tidak sesuai dapat menyebabkan 
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berkurangnya efektifitas pengobatan bahkan dapat membahayakan pasien. Dosis obat 

jika diberikan terlalu kecil maka pengobatan tidak akan efektif. Pengobatan menjadi 

tidak efektif karena efek dari obat terlalu rendah atau bahkan tidak muncul. Jika dosis 

obat yang diberikan kepada pasien terlalu besar maka dapat membahayakan pasien 

karena dapat meningkatkan resiko toksisitas dari obat.  

2.4 Tepat bentuk sediaan 

Bentuk sediaan obat diperlukan agar pemberian obat dalam proses terapi 

dapat digunakan secara aman dan efisien (Murini, 2014). Bentuk sediaan obat 

memiliki peran yang penting terutama pada pasien pediatrik. Pentingnya bentuk 

sediaan obat karena pada umumnya pasien pediatrik tidak dapat menelan obat dalam 

bentuk tablet maupun kapsul. Namun, tidak semua obat sesuai dibuat dalam semua 

bentuk sediaan karena adanya pengaruh dari sifat fisiko-kimia obat tersebut. Ketidak 

sesuaian tersebut yang biasa disebut dengan “inkompatibilitas”. Bentuk obat racikan 

yang diperoleh pada saat observasi yaitu semua dalam bentuk pulveres. Berdasarkan 

hasil evaluasi dengan evaluator The United States Pharmacopeial Convention (1995), 

100 % resep dinyatakan tepat bentuk sediaan karena semua obat dapat dibuat dalam 

bentuk pulveres. Pertimbangan ketepatan bentuk sediaan pada penelitian ini hanya 

dilihat dari stabilitas bentuk sediaan dan tidak dilihat dari kondisi pasien. 

2.5 Tepat rute pemberian 

Pemilihan rute pemberian obat didasarkan pada pertimbangan sifat obat dan 

kondisi pasien. hasil evaluasi diperoleh 100 % obat tepat bentuk sediaan dengan 

asumsi pasien dapat menerima obat secara oral. Ketika penggunaan obat secara oral 
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masih mungkin pada pasien, maka sebaiknya dihindari pemberian obat secara 

parenteral. 

2.6 Tepat waktu pemberian 

Angka kejadian medication error yang terjadi yaitu 14,1 % resep tidak tepat 

waktu pemberian. Penentuan ketepatan waktu pemberian didasarkan pada evaluator 

yaitu Lacy et al. (2003). Resep yang tidak tepat waktu pemberian diperoleh dengan 

menyesuaikan frekuensi pemberian obat pada resep dengan frekuensi pemberian obat 

tersebut pada evaluator. Selain itu, jumlah obat yang dibuat tidak sesuai (kelebihan 

ataupun kekurangan) juga dikatakan tidak tepat waktu pemberian. Frekuensi 

pemberian akan berkaitan dengan kadar obat dalam darah yang menghasilkan efek 

terapi (Swandari, 2014).  

c. Medication error fase transcribing 

Medication error fase transcribing merupakan error yang terjadi pada saat 

pembacaan resep (Piliarta, 2012). Medication error fase transcribing pada penelitian 

ini diidentifikasi dengan cara menyesuaikan resep yang terdapat pada kartu informasi 

pemberian obat pasien dengan lembar transaksi pasien yang dicetak. Obat maupun 

alat kesehatan yang tertera pada lembar transaksi pasien merupakan hasil input yang 

dilakukan oleh apoteker dan asisten apoteker.  
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Tabel III. Angka Kejadian dan Bentuk Medication Error Fase Transcribing  

Kategori 
Jumlah (N=54) Persentase 

Ada Tidak Ada Tidak 

Kesalahan pembacaan nama 

obat 
- 54 - 100 % 

Kesalahan pembacaan dosis 

obat 
- 54 - 100 % 

Kesalahan pembacaan nomor 

rekam medik 
- 54 - 100 % 

Tulisan Tidak Terbaca - 54 - 100 % 

Lupa input order obat 1 53 1,9 % 98,1 % 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kejadian medication error pada 

fase transcribing di RSUP Dr. Sardjito cukup rendah sebesar 1,9 % kesalahan dari 54 

kartu informasi pemberian obat yang diobservasi, kesalahan tersebut berupa lupa 

input order obat pasien ke komputer. Menurut Simamora (2011) mengenai 

penelitiannya di RS R.K. Charitas Palembang mendapatkan hasil berupa 2,8% 

terjadinya medication error pada fase transcribing. Penggunaan nomor rekam medik 

pasien juga dapat menurunkan resiko terjadinya kesalahan pada pembacaan nama dan 

umur pasien. Resiko terjadinya kesalahan yang menurun karena telah tersedianya data 

nama dan umur pasien ketika nomor rekam medik diketikkan ke komputer. Alasan ini 

yang dapat menurunkan kejadian medication error fase transcribing di RSUP Dr. 

Sardjito terutama pada bagian nama dan umur pasien. Oleh karena itu, pembacaan 

dan pengetikan nomor rekam medik pasien sebaiknya tidak salah. Bila terjadi 

kesalahan dalam pengetikan nomor rekam medik dan tidak dikoreksi maka obat yang 

diminta pada resep bisa diberikan kepada orang yang salah.  
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B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Medication Error Fase Prescribing 

Dan Transcribing 

Faktor penyebab terjadinya medication error pada fase prescribing dan 

transcribing diungkap dengan menggunakan metode wawancara terstruktur kepada 

tenaga kesehatan terkait (dokter, apoteker, dan asisten apoteker).  

1. Hasil wawancara terstruktur kepada dokter 

Wawancara terstruktur dilakukan kepada dokter yang memiliki wewenang 

dalam penulisan resep yang terkait dengan fase prescribing. Subyek (dokter) yang 

dipilih untuk proses wawancara adalah dokter yang bertugas di bangsal anak. 

Pemilihan subyek dilakukan dengan metode accidental yang berarti hanya dokter 

yang bersedia untuk diwawancara, sehingga didapatkan 3 dokter sebagai subyek 

wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan dokter, diperoleh hasil sebagai 

berikut, 

Tabel IV. Faktor Penyebab Medication Error Fase Prescribing 

 

No. Faktor Penyebab Medication Error Fase Prescribing 

1. Tulisan tidak terbaca 

2. Kesalahan penulisan dosis 

3. Kurangnya komunikasi antara dokter dan apoteker 

4. Tidak tersedianya kalkulator di ruang dokter 

5. Faktor fisik dokter berupa kelelahan 

 

Pernyataan dokter mengenai tulisan yang tidak terbaca menjadi salah satu 

penyebab medication error yang didukung dengan penelitian Shah (2013) di rumah 
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sakit yang terdapat di India dengan hasil berupa 34% kesalahan terjadi karena tulisan 

yang tidak terbaca. Tulisan yang tidak terbaca memiliki potensi menimbulkan 

medication error karena dapat menyebabkan kesalahan pengambilan obat yang 

dilakukan oleh apoteker. Proses pengambilan obat di RSUP Dr. Sardjito dilakukan 

berdasarkan lembar transaksi pasien yang dicetak oleh apoteker dan asisten apoteker 

yang melakukan proses transkripsi. Ketika terjadi kesalahan pada tahap transkripsi 

karena tulisan yang tidak terbaca, maka kesalahan tersebut akan terus berlanjut 

hingga obat dikonsumsi oleh pasien. 

2. Hasil wawancara terstruktur kepada apoteker dan asisten apoteker 

Wawancara terstruktur kepada apoteker ataupun asisten apoteker untuk 

mengungkap faktor penyebab medication error yang terjadi pada fase transcribing. 

Apoteker dan asisten apoteker yang dipilih sebagai subyek wawancara adalah 

apoteker yang melakukan input order obat dan alat kesehatan ke komputer. Apoteker 

dan asisten apoteker yang memiliki tugas tersebut di apotek IRNA 2 RSUP Dr. 

Sardjito terdapat 2 orang (1 apoteker dan 1 asisten apoteker) sehingga diambil subyek 

wawancara sebesar 2 orang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan apoteker dan asisten apoteker diperoleh 

hasil sebagai berikut, 

Tabel V. Faktor Penyebab Medication Error Fase Transcribing 

 

No. Faktor Penyebab Medication Error Fase Transcribing 

1. Penulisan resep yang tidak jelas  

2. Penulisan kartu informasi pemberian obat yang tidak 

lengkap 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



40 

 

 

 

Faktor kelengkapan resep merupakan faktor yang penting karena dapat 

membantu mengurangi terjadinya medication error (Marini, 2013). Menurut surat 

keputusan menteri kesehatan No. 1197/MENKES/SK/X/2004, kelengkapan resep 

meliputi nama pasien, umur pasien, jenis kelamin pasien, berat badan pasien, nama 

dokter, nomor ijin dokter, alamat dokter, paraf dokter, tanggal resep, dan ruangan/unit 

asal resep. Pernyataan apoteker dan asisten apoteker mengenai penulisan resep yang 

tidak lengkap didukung dengan hasil dari penelitian ini yaitu masih tingginya tingkat 

medication error yang terkait dengan kelengkapan resep. 

C. Usaha Pencegahan Medication Error Fase Prescribing dan Transcribing 

1. Usaha pencegahan medication error fase prescribing 

Usaha pencegahan medication error pada fase prescribing diungkap dengan 

menggunakan proses wawancara terstruktur kepada dokter. Berikut hasil yang 

diperoleh terkait dengan usaha pencegahan medication error yang telah dilakukan 

oleh dokter. 

Tabel VI. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dokter 

No. Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh dokter 

1. Adanya komunikasi antara dokter dan pihak farmasi 

2. Pasien diminta kembali ke dokter setelah menerima obat 

3. 
Pemberian informasi oleh dokter mengenai obat yang akan diterima oleh 

pasien 

4. Memperjelas tulisan 

5. 
Selalu memeriksa dosis obat yang dapat diberikan kepada pasien dengan 

buku panduan  
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Komunikasi antara dokter dan pihak farmasi RSUP Dr. Sardjito telah berjalan 

yang ditunjukkan dengan adanya konfirmasi yang dilakukan oleh pihak farmasi 

ketika terdapat resep yang tidak jelas. Pemberian informasi obat oleh dokter kepada 

pasien juga menjadi upaya yang dilakukan dokter sebagai pencegahan timbulnya 

medication error. Upaya ini bertujuan agar pasien dapat langsung mengkoreksi obat 

yang diterima dari pihak farmasi disesuaikan dengan informasi yang diberikan dokter. 

Melalui hasil wawancara juga diperoleh bahwa pasien diminta kembali ke dokter 

setelah menerima obat dengan tujuan agar dokter dapat memeriksa obat yang diterima 

oleh pasien telah sesuai dengan resep yang dokter tersebut berikan. 

Usaha pencegahan juga dilakukan oleh pihak RSUP Dr. Sardjito untuk 

meminimalisir kejadian medication error. Berikut upaya pencegahan medication 

error yang telah dilakukan oleh pihak RSUP Dr. Sardjito dari sudut pandangan 

dokter yang diperoleh dari proses wawancara. 

Tabel VII. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Pihak RSUP Dr. Sardjito 

Dalam Fase Prescribing 

 

No. Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak RSUP Dr. Sardjito 

1. Membuat format penulisan resep yang jelas 

2. Adanya kuliah umum kepada dokter mengenai obat, pemilihan obat dan dosis 

3. Pemeriksaan resep yang dilakukan oleh pihak farmasi 

 

Upaya pencegahan seperti pemberian kuliah umum mengenai obat sudah 

menjadi pilihan yang tepat. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Simonsen (2011) yang memperoleh hasil bahwa masih banyaknya tenaga kesehatan 

yang pengetahuannya mengenai obat masih rendah dan hal tersebut meningkatkan 
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resiko timbulnya medication error. Setiap tenaga kesehatan perlu memiliki 

pengetahuan mengenai obat dan tidak hanya mengandalkan informasi yang diperoleh 

dari brosur obat. 

2. Usaha pencegahan medication error fase transcribing 

Usaha pencegahan medication error pada fase transcribing diungkap dengan 

menggunakan proses wawancara terstruktur kepada apoteker dan asisten apoteker. 

Berikut merupakan hasil yang diperoleh terkait dengan upaya pencegahan medication 

error yang dilakukan oleh apoteker dan asisten apoteker. 

Tabel VIII. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Pihak Apoteker Dan Asisten 

Apoteker 

 

No. 
Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak apoteker dan asisten 

apoteker 

1. 
Kartu informasi pemberian obat ditulis secara lengkap mengenai instruksi 

dari dokter maupun syarat penulisan resep 

2. Melakukan skrining resep  

3. Melakukan konfirmasi kepada dokter 

 

Proses skrining resep yang dilakukan oleh pihak apoteker dan asisten apoteker 

bertujuan untuk mengurangi kejadian medication error terutama yang terkait dengan 

kelengkapan resep dan kurang tepatnya pemilihan obat maupun dosis yang diberikan 

oleh dokter. Ketika terdapat obat maupun dosis yang tidak sesuai maka apoteker dan 

asisten apoteker akan melakukan konfirmasi kepada dokter terkait dengan obat 

tersebut. Proses telaah resep yang dilakukan oleh apoteker dan asisten apoteker 

merupakan prosedur baru yang diterapkan RSUP Dr. Sardjito. Proses telaah resep ini 
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menggunakan bantuan lembar skrining resep yang ditempel ke kartu informasi 

pemberian obat pasien. 

Berikut beberapa upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak RSUP 

Dr. Sardjito dari sudut pandang apoteker dan asisten apoteker yang diperoleh dari 

wawancara. 

Tabel IX. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Pihak RSUP Dr. Sardjito 

Dalam Fase Transcribing 

 

No. Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak RSUP Dr. Sardjito 

1. Adanya proses skrining resep 

2. Bekerja sesuai dengan Standard Operational Procedure 

D. Usulan Usaha Perbaikan 

Usulan usaha perbaikan yang sebaiknya dilakukan oleh pihak RSUP Dr. 

Sardjito untuk mengurangi kemungkinan terjadinya medication error yang 

dinyatakan oleh dokter, apoteker dan asisten apoteker. 

Tabel X. Upaya Perbaikan Yang Diusulkan Oleh Dokter, Apoteker, Dan Asisten 

Apoteker 

 

No. Tenaga Medis Upaya perbaikan yang diusulkan 

1. Dokter 

Meningkatkan komunikasi yang telah ada antara dokter, 

apoteker, dan pasien 

Penggunaan resep elektronik 

Menyediakan buku panduan yang lengkap di setiap 

bangsal 

2. 
Apoteker dan 

asisten apoteker 

Meningkatkan komunikasi antara tenaga kesehatan 

medis dan farmasi sehingga terjadi proses pengobatan 

yang cepat, tepat, dan aman 
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Usulan dari dokter mengenai penggunaan resep elektronik dapat sangat 

berguna untuk mengurangi terjadinya medication error. Pernyataan tersebut 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Westbrook, et al. (2012) yang 

dilakukan di 2 rumah sakit di Australia. Menurut Westbrook et. al., (2012) yaitu 

terjadinya penurunan tingkat medication error dari 6,25 % menjadi 2,12 % pada 

rumah sakit pertama dan 3,62 % menjadi 1,46 % pada rumah sakit kedua. Kejadian 

medication error yang dapat dicegah terutama yang disebabkan oleh tulisan tidak 

terbaca. Selain itu, penggunaan resep elektronik dapat mengurangi penggunaan 

telepon antara dokter dan apoteker yang bisa menyebabkan medication error dalam 

bentuk order miscommunication. 

Komunikasi dan kolaborasi antara tenaga kesehatan penting dilakukan untuk 

mendapatkan pengobatan yang aman dan efektif. Peran farmasi yang telah 

berkembang meliputi peninjauan pengobatan pasien, program managemen diabetes 

dan asma, serta profil pengobatan pasien. Peningkatan peran farmasi dalam 

mengelola terapi pengobatan membuat farmasi dapat memberikan kontribusi yang 

vital terkait dengan kebutuhan pasien. Kontribusi yang bisa dilakukan oleh pihak 

farmasi seperti farmasi mampu menyarankan terapi obat yang efektif dan aman 

dengan melakukan identifikasi masalah-masalah terkait dengan terapi obat yang 

digunakan pasien dan memberikan solusinya (Rigby, 2010).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Angka kejadian dan bentuk medication error yang ditemukan selama 

observasi yaitu  

a1. fase prescribing aspek administratif  

tidak terdapatnya nama dokter sebesar 64,8 %, berat badan pasien sebesar 

62,9 %, umur pasien 38,9 %, dan diagnosis sebesar 50 %. 

a2. fase prescribing aspek klinis  

sebesar 54,9 % resep tidak tepat obat, 28,2 % tidak tepat dosis, dan 14,1 % 

resep tidak tepat waktu pemberian.  

b.  fase transcribing  

sebesar 1,9 % kesalahan terjadi karena lupa input order obat. 

2. Faktor-faktor penyebab medication error yang diperoleh dari wawancara 

terstruktur yaitu  

a. fase prescribing  

menurut dokter faktor penyebab medication error yaitu tulisan tidak 

terbaca, kesalahan penulisan dosis, kurangnya komunikasi antar tenaga 
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medis, tidak tersedianya kalkulator di ruang dokter, dan faktor fisik dokter 

seperti kelelahan.  

b. Fase transcribing  

menurut apoteker dan asisten apoteker faktor penyebab medication error 

yaitu penulisan resep tidak jelas dan tidak lengkap. 

3. Usaha pencegahan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. oleh dokter 

meningkatkan komunikasi antara dokter dan pihak farmasi, pasien diminta 

kembali ke dokter setelah menerima obat, pemberian informasi obat yang 

akan diterima pasien, memperjelas tulisan, dan memeriksa dosis obat yang 

diberikan ke pasien dengan buku panduan. 

b. oleh apoteker dan asisten apoteker 

kartu informasi pemberian obat ditulis secara lengkap (instruksi dokter 

dan syarat penulisan resep), telaah resep, dan konfirmasi kepada dokter. 

4. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak RSUP Dr. Sardjito adalah 

sebagai berikut: 

a. menurut dokter 

membuat format penulisan resep yang jelas, mengadakan kuliah umum 

bagi dokter mengenai obat, dan pemeriksaan resep oleh farmasi. 

b. menurut apoteker dan asisten apoteker 

terdapatnya skrining resep dan tenaga medis diminta bekerja sesuai 

Standard Operational Procedure. 
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B. Saran 

1. Diperlukan pencatatan secara lengkap terutama data nama dokter, berat badan 

pasien, dan diagnosis untuk mencegah medication error. 

2. Dapat dilakukan penelitian yang sama untuk mengetahui pengaruh proses 

skrining resep oleh apoteker dan asisten apoteker terhadap angka kejadian 

medication error.  

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



48 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abdan, R.A., 2012, Analisis Kelengkapan Resep Pasien Rawat Inap  Di Apotek 

Rumah Sakit Monompia  Kotamobagu, Tesis, 1-8, Universitas Negeri 

Gorontalo, Gorontalo. 

 

Allen, L.V., 2002, The Art, Science, and Technology of Pharmaceutical 

Compounding, 2
nd

 ed., American Pharmaceutical Association, Washington, 

D.C., pp. xix, xx. 

 

Alomar, M., 2014, Community Pharmacy Prescription Screening in the UAE, Al Ain 

University, 2014, 5, pp. 83-91 

 

Aronson, J.K., 2009, Medication Errors: Definitions And Classification, British 

Journal of Clinical Pharmacology, 67:6, pp. 599–604 

 

Cohen, M.R., 2007, Medication Error, 2
nd

 ed., American Pharmacists Association, 

Washington, DC, pp. 471, 472, 474, 475. 

 

Croskerry, P. and Cosby, K.S., 2009, Patient Safety In Emergency Medicine, 

Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, pp. 146. 

 

Departemen Kesehatan, 2004, Standar Pelayanan Kefarmasian  Di Apotek, 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. 

 

Departemen Kesehatan, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor:1332/MENKES/SK/X/2002, Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, Jakarta. 

 

Depkes, 2008, Tanggung Jawab Apoteker  Terhadap Keselamatan Pasien (Patient 

Safety), Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, pp. 12-13. 

 

DiPiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzke, G.R., Wells, B.G., andPosey, L.M., 

2005, Pharmacoteraphy A Pathophysiologic Aprroach, 6
th

 ed., McGraw 

Hill, USA 

 

Eisenhauer, L.A., Nichols, L.W., Spencer, R.T., and Bergan, F.W., 1998, Clinical 

Pharmacology and Nursing Management, 5
th

 ed., Lippincott Williams and 

Wilkins, New York, pp. 98-99. 

 

Fakimi, F., Nazari, M.A., Abrishami, R., Sistanizad, M., Mazidi, T., Faghihi, T., et 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



49 

 

 

 

al., 2009, Transcription Errors Observed in a Teaching Hospital, Arch Iranian 

Med, 12 (2), 173 – 175. 

 

FDA, 2009, FDA 101: Medication Errors, http://www.fda.gov/ForCon 

sumers/ConsumerUpdates/ucm048644.htm, diakses tanggal 3 September 

2013. 

 

FDA, 2009, Medication Error Reports, http://www.fda.gov/Drugs/Drug 

Safety/MedicationErrors/ucm080629.htm, diakses tanggal 3 September 

2013. 

 

Health Foundation, 2012, Evidence Scan: Reducing Prescribing Errors, Health 

Foundation, London, pp. 3-6 

 

Hinlandou, E.Y., 2008, Evaluasi Medication Error Resep Racikan Pasien Pediatrik 

Di Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Bethesda Pada Bulan Juli Tahun 

2007 (Tinjauan Fase Dispensing), Tesis, 55, Universitas Sanata Dharma, 

Jogjakarta 

 

Izenberg, N., 2000, Handbook Of Pediatric Drug Therapy, 2
nd

 ed., Springhouse, 

Pennsylvania 

 

Lacy, C.F., Amstrong, L.L., Goldman, M.P., Lance, L.L., 2003, Drug Information 

Handbook, Lexi-Comp’s, USA 

 

Laroche, M.L., Charmes, J.P., Nouaille, Y., Picard, N., and Merle, L., 2006, Is 

Inappropriate Medication Use A Major Cause Of Adverse Drug Reactions In 

The Elderly?, British Journal of Clinical Pharmacology, 63:2, pp. 177-186. 

 

Lestari, C.S., Rahayu, S., Rya, H., Suhardjono, Maisunah, Soewarni, S., Sunarsih, 

E.S., 2002, Seni Menulis Resep Teori & Praktek, Perca, Jakarta, pp. 3,6,7. 

 

Lim, C., Kaufman, B., O’Connor, J., Cunningham, S., 2013, Accuracy Of Weight 

Estimates In Pediatric Patients By Prehospital Emergency Medical Services 

Personnel, American Journal of Emergency Medicine, pp. 1-5. 

 

Lisby, M., Nielsen, L.P., and Mainz, J., 2005, Errors in the medication process: 

frequency, type, and potential, International Journal for Quality in Health 

Care 2005, Volume 17, Number 1, 15–22. 

 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

http://www.fda.gov/ForCon%20sumers/ConsumerUpdates/ucm048644.htm
http://www.fda.gov/ForCon%20sumers/ConsumerUpdates/ucm048644.htm
http://www.fda.gov/Drugs/Drug%20Safety/MedicationErrors/ucm080629.htm
http://www.fda.gov/Drugs/Drug%20Safety/MedicationErrors/ucm080629.htm


50 

 

 

 

Marini, Iswahyudi, and Wijianto, B., 2012, ANALISA KELENGKAPAN 

PENULISAN RESEP DARI ASPEK  KELENGKAPAN RESEP DI 

APOTEK KOTA  PONTIANAK TAHUN 2012, Naskah Publikasi Skripsi, 

Universitas Tanjungpura 

 

Maxwell, S., 2009, Rational Prescribing: The Principles of Drug Selection, Clinical 

Medicine, Vol 9, No 5, 481–5. 

 

McPherson, T.B., Fontane, P.E., Jackson, K.D., Martin, K.S., Berry, T., Chereson, R., 

et al., 2006,Prevalence of Compounding in Independent Community 

Pharmacy Practice, J Am Pharm Assoc , 46(5), 568-73. 

 

Murini, T., 2014, Bentuk Sediaan Obat (BSO) Dalam Preskripsi, UGM, Yogyakarta, 

pp. 2. 

Moyen, E., Camire, E., Stelfox, H.T., 2008, Clinical Review: Medication Errors In 

Critical Care, Critical Care, Vol 12 No 2, pp. 1-17 

 

Notoatmojo, S., 2010, Metodologi Penelitian Kesehatan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 

pp. 35, 36, 38. 

 

Philips, A., 2013, The Role of Compounding in Tomorrow’s Care of Patients: 
Personalized Pharmaceutical Care, http://www.iacprx.org/display 

common.cfm?an=1&subarticlenbr=191, diakses tanggal 9 September 2013. 
 

Piliarta, I.N.G., Swastiwi, D.A., Noviyani, R., 2012, Kajian Kelengkapan Resep 

Pediatri Rawat Jalan Yang Berpotensi Menimbulkan Medication Error Di 

Rumah Sakit Swasta Di Kabupaten Gianyar, Tesis, Universitas Udayana 

 

Purwanti, A., Harianto, Supardi, S., 2004, Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan 

Farmasi Di Apotek Dki Jakarta Tahun 2003, Majalah Ilmu Kefarmasian, 

Vol. I, pp. 102 – 115. 

 

Rigby, D., 2010, Collaboration Between Doctors And Pharmacists In The 

Community, Australian Prescriber, Vol.3, pp.191-193. 

 

Scott, S. A., 2000, Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 20
th

 ed., 

Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, pp. 1687, 1691. 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McPherson%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17036642
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fontane%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17036642
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jackson%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17036642
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martin%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17036642
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berry%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17036642
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chereson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17036642
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17036642
http://www.iacprx.org/display%20common.cfm?an=1&subarticlenbr=191
http://www.iacprx.org/display%20common.cfm?an=1&subarticlenbr=191


51 

 

 

 

Sellers, S., 2012, Compounded Drugs and Traditional Pharmacy Compounding, 

http://www.medscape.com/viewarticle/776329_4, diakses tanggal 3 

September 2013 

 

Shah, C.N., Solanki, N., 2013, Clinical Research: Medication Errors and its Root 

Cause Analysis in Multispecialty Hospital, International Journal of 

Pharmacy Teaching & Practices, Vol.4, pp. 838-843. 

Simamora, S., 2011, Peran Tenaga Teknis Kefarmasian Dalam Menurunkan 

Angka Kejadian Medication Error, Jurnal Manajemen Pelayanan 

Kesehatan, Vol. 14, 4. 
 

Swandari, S., 2014, Penggunaan Obat Rasional (POR) melalui Indikator 8 Tepat dan 

1 Waspada, http://bbpkmakassar.or.id/index.php/Umum/InfoKesehatan/ 

Penggunaan-Obat-Rasional-POR-melalui-Indikator-8-Tepat-dan-1 

Waspada.phd, diakses tanggal 23 Mei 2014. 

 

The United States Pharmacopeial Convention, 1995, The United States 

Pharmacopeia The National Formulary, The United States Pharmacopeial 

Convention, USA 

 

Wagner,J., and Rahman, S.M.A., 2013, Pediatric Pharmacokinetics, Pediatrics in 

Review Vol. 34 No. 6, 258 -269. 

 

WHO, 1994, Guide To Good Prescribing, WHO, Geneva, pp. 66,67 

William, DJP, 2007, Medication Errors, Royal College of Physicians of Edinburgh, 

37, 343–346. 

 

 

Westbrook, J.I., Reckmann, M., Li, L., Runciman, W.B., Burke, R., Lo, C., et al., 

2012, Effects of Two Commercial Electronic Prescribing Systems on 

Prescribing Error Rates in Hospital In- Patients: A Before and After Study, 

PLoS Medicine, Volume 9, pp. 1-11. 

Young, C., Koopsen, C., Farb, D., 2005, Medication Errors Guidebook, University Of 

Health Care, USA, pp. 33 

Zunilda, S., 1994, Guide to Good Prescribing, ITB, Bandung, pp. 66 

 

  

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

http://www.medscape.com/viewarticle/776329_4
http://bbpkmakassar.or.id/index.php/Umum/InfoKesehatan/%20Penggunaan-Obat-Rasional-POR-melalui-Indikator-8-Tepat-dan-1%20Waspada.phd
http://bbpkmakassar.or.id/index.php/Umum/InfoKesehatan/%20Penggunaan-Obat-Rasional-POR-melalui-Indikator-8-Tepat-dan-1%20Waspada.phd
http://bbpkmakassar.or.id/index.php/Umum/InfoKesehatan/%20Penggunaan-Obat-Rasional-POR-melalui-Indikator-8-Tepat-dan-1%20Waspada.phd


52 

 

 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Observasi Dan Evaluasi Medication Error Pasien Pediatrik Resep 

Racikan Di RSUP Dr. Sardjito Pada Fase Prescribing Dan Transcribing Periode Februari 

2014 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 15 kg 

Umur pasien 4,5 tahun 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(1) Tidak Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2013) Salah baca 

nama obat 
Tidak 

(2) Tidak Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2013) 

Tepat 

pasien 

(1) Sesuai Dengan catatan perlu pengawasan pada 

fungsi ginjal karena pemberian 

cotrimoxazole kontraindikasi pada 

pasien yang memiliki penyakit gangguan 

ginjal (creatinin clearance di bawah 15 

ml/minute) 

Salah baca 

dosis 
Tidak 

(2) Sesuai  Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis 
(1) Sesuai  

(2) Sesuai  Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak Tepat 

bentuk 

sediaan 

(1) Sesuai  

(2) Sesuai  Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 

(1) Sesuai  

(2) Sesuai  Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(1) Sesuai  

(2) Tidak Ciprofloxacin diberikan dalam 2 

dosis terbagi 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

 

Resep no. 1 

Diagnosis : Suspect Nefroblastoma 

(1) R/ Cotrimoxazole 2 x 360 mg (10 bungkus) 

(2) R/ Ciprofloxazin 3 x 150 mg (3 bungkus) 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (3) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(3) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (3) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat umur maupun BB pasien Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 
Tepat 

bentuk 

sediaan 

(3) Sesuai 

 

Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(3) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(3) Sesuai 

 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 10 kg 

Umur pasien 2 tahun 

Diagnosis Ada  

 

 

Resep no. 3 

Diagnosis : ALL (Acute Lymphoblastic Leukemia) 

(4) R/ Metronidazole 3 x 150 mg (17 bungkus) 

 

Resep no. 2 

Diagnosis : - 

(3) R/ Cotrimoxazole 2 x 180 mg (12 bungkus) 
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Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (4) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(4) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (4) Sesuai 

 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(4) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(4) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(4) Tidak 

Pemberian metronidazole kelebihan 2 

bungkus jika diberikan selama 5 hari dan 

kurang 1 bungkus jika diberikan selama 

6 hari 

Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 4,2 kg 

Umur pasien 3 bulan 

Diagnosis Ada  

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(5) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2013) Salah baca 

nama obat 
Tidak 

(6) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2013) 

Tepat 

pasien 
(5) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Resep no. 4 

Diagnosis : Atresia bilier dengan cirosis 

(5)R/ Sukralfat 3 x 125 mg (12 bungkus) 

(6)R/ Estazol (Albendazole) 2 x 80 mg (13 bungkus) 
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(6) Sesuai  Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis 

(5) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada penjelasan mengenai 

penggunaan sukralfat pada infant 

(6) Tidak 

Dosis estazol terlalu besar untuk pasien 

60 kg, dosis yang digunakan : 15 mg/kg 

dalam 2 dosis terbagi 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(5) Sesuai  

(6) Sesuai 
 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 

(5) Sesuai  

(6) Sesuai  Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(5) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada penjelasan mengenai 

penggunaan sukralfat pada infant 

(6) Tidak sesuai 

Pemberian estazol kelebihan 1 bungkus 

jika diberikan selama 6 hari dan kurang 

2 bungkus jika diberikan selama 7 hari 

Lupa input 

order 

Tidak 

 

Prescribing aspek administrative 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 4,2 kg 

Umur pasien 3 bulan 

Diagnosis Ada  

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(7) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) Salah baca 

nama obat 
Tidak 

(8) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Tepat 

pasien 

(7) Sesuai 
 Salah baca 

dosis 
Tidak 

(8) Sesuai  Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis 

(7) Sesuai 
 

(8) Tidak 

Dosis amoxicillin yang diberikan terlalu 

besar (525 mg), sedangkan pemberian 

pada anak menggunakan rentang dosis 

20-40 mg/kg (230-460 mg) 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

(7) Sesuai  

(8) Sesuai  Salah baca Tidak 

Resep no. 5 

Diagnosis : Hidrocephalus 

(7) R/ Phenobarbital 2 x 30 mg (12 bungkus) 

(8) R/ Amoxicillin 3 x 175 mg (16 bungkus) 
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sediaan umur 

pasien Tepat rute 

pemberian 

(7) Sesuai  

(8) Sesuai  Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(7) Sesuai 
 

(8) Tidak 

Pemberian amoxicillin kelebihan 1 

bungkus untuk pemberian selama 5 hari 

dan kurang 2 bungkus untuk pemberian 

selama 6 hari 

Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 4,2 kg 

Umur pasien 3 bulan 

Diagnosis Ada  

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (9) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Liu, 2011) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(9) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis (9) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada penjelasan mengenai 

penggunaan Phenobarbital pada infant 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(9) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(9) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(9) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada penjelasan mengenai 

penggunaan Phenobarbital pada infant Lupa input 

order 
Tidak 

 

Resep no. 6 

Diagnosis : MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus 

Aureus) 

(9) R/ Phenobarbital 2 x 20 mg (12 bungkus) 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



57 

 

 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 7 kg 

Umur pasien 2 tahun 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (10) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapatnya diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(10) 

tidak dapat 

dianalisis 

Jika dilihat dari berat badan dan umur 

tidak ada kontraindikasi tetapi tidak 

diketahui kontraindikasi ada atau tidak 

karena tidak diketahui diagnosis 

Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (10) Sesuai 

 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(10) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(10) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(10) Sesuai 

 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien 3 tahun 5 bulan 

Diagnosis Tidak 

 

 

Resep no. 7 

Diagnosis : - 

(10) R/ Furosemide 3 x 7,5 mg (21 bungkus) 

 

Resep no. 8 

Diagnosis : - 

(11) R/ Phenobarbital 3 x 40 mg (12 bungkus) 
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Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (11) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapatnya diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(11) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Jika dilihat dari umur pasien tidak 

terdapat kontraindikasi tetapi tidak dapat 

dipastikan tidak terdapatnya 

kontraindikasi karena tidak terdapat 

diagnosis 

Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis (11) Tidak 

Berdasarkan WHO BB standar anak 

umur 3.5 tahun adalah 11.5-19.5 kg 

maka dosis terbesar yang dapat 

diberikan adalah 117 mg dalam 2 dosis 

terbagi 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(11) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(11) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(11) Tidak 

Pemberian Phenobarbital dilakukan 

setiap 12 jam (2 kali sehari) 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien 1 tahun 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (12) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapatnya diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(12) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

terdapatnya diagnosis 

Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Resep no. 9 

Diagnosis : - 

(12) R/ Glaucon (Acetazolamide) 1 x 60 mg (8 bungkus) 
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Tepat dosis (12) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis sedangkan penentuan 

dosis didasarkan pada penyakit dari 

pasien 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(12) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(12) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(12) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena waktu 

pemberian juga didasarkan pada 

penyakit dari pasien 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 5 kg 

Umur pasien 4 bulan 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No 

R/ 

Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (13) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan 

terapi utama (Medscape, 2014) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat pasien (13) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (13) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada penjelasan mengenai 

penggunaan salbutamol pada infant Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat bentuk 

sediaan 
(13) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(13) Sesuai 

 
Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat waktu 

pemberian 
(13) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada penjelasan mengenai 

penggunaan salbutamol pada infant Lupa input 

order 
Tidak 

Resep no. 10 

Diagnosis : Pneumoniae 

(13) R/ Salbutamol 3 x 0,4 mg (20 bungkus)* 

*salbutamol untuk pengobatan broncospasm 
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Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (14) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(14) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat diketahui terdapat 

konraindikasi atau tidak karena tidak 

terdapatnya diagnosis 

Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis (14) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(14) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(14) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(14) Sesuai 

 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

Resep no. 11 

Diagnosis : - 

(14) R/ CTM 3 x 3 mg (16 bungkus) 

 

Resep no. 12 

Diagnosis : - 

(15) R/  Captopril 2 x 15 mg           (10 bungkus) 

 Furosemide 2 x 15 mg 
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Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (15) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(15) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

terdapatnya diagnosis 

Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis (15) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(15) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(15) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(15) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

adanya umur, maupun BB pasien 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 12,5 kg 

Umur pasien 3 tahun 4 bulan 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(16) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2013) Salah baca 

nama obat 
Tidak 

(17) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2013) 

Tepat 

pasien 

(16) Sesuai 
 Salah baca 

dosis 
Tidak 

(17) Sesuai  Salah baca Tidak 

Resep no. 13 

Diagnosis : SNRS (Sindrom Nefrotik Resisten Steroid) 

(16) R/ Salbutamol 3 x 1 mg (8 bungkus)* 

(17) R/ Furosemide 2 x 20 mg (10 bungkus) 

*salbutamol untuk pengobatan broncospasm 
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Tepat dosis 

(16) Tidak 

Dosis salbutamol untuk umur 2-5 tahun 

sebesar 0.1 mg/kg (1.25 mg) sehingga 

dosis yang diberikan kurang 

 

nama 

pasien 

(17) Sesuai 

 Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(16) Sesuai  Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 
(17) Sesuai 

 

Tepat rute 

pemberian 

(16) Sesuai  Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 
(17) Sesuai 

 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(16) Sesuai  
Lupa input 

order 
Tidak 

(17) Sesuai 
 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 12,5 kg 

Umur pasien 3 tahun 4 bulan 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (18) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2013) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(18) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis (18) Tidak 

Dosis yang diberikan kurang,  

dosis terapi : 0,1-0,2 mg/kg/dose (1,25-

2,5 mg/dose) 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(18) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(18) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Resep no. 14 

Diagnosis : SNRS (Sindrom Nefrotik Resisten Steroid) 

(18) R/ Salbutamol 3 x 1 mg (8 bungkus)* 

 

*salbutamol untuk pengobatan broncospasm 
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Tepat 

waktu 

pemberian 

(18) Sesuai 

 
Lupa input 

order 

Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (19) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2013) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(19) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis (19) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(19) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(19) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(19) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Resep no. 15 

Diagnosis : Mikrosefali 

(19) R/ Phenitoin 2 x 10 mg (10 bungkus) 

 

Resep no. 16 

Diagnosis : Cholestasis 

(20) R/ Estazol (Albendazole) 2 x 30 mg (8 bungkus) 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (20) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2012) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(20) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis (20) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(20) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(20) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(20) Sesuai 

 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (21) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapatnya diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(21) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Resep no. 17 

Diagnosis : - 

(21) R/ Captopril 2 x 5 mg (10 bungkus) 
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Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis (21) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(21) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(21) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(21) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 14 kg 

Umur pasien 2 tahun 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (22) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2013) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(22) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis (22) Sesuai 

 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(22) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(22) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Resep no. 18 

Diagnosis : Mucolipidosis 

(22) R/ Metronidazole 3 x 150 mg (17 bungkus) 
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Tepat 

waktu 

pemberian 

(22) Tidak 

Pemberian metronidazole kelebihan 2 

bungkus jika untuk pemberian selama 5 

hari dan kurang 1 bungkus jika untuk 

pemberian 6 hari 

Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 
(23) Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

 

Tepat 

pasien 
(23) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

terdapatnya diagnosis 
Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis (23) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat umur maupun BB pasien 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(23) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(23) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(23) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

terdapat umur, BB pasien, ataupun 

aturan pakai 

Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Resep no. 19 

Diagnosis : - 

(23) R/  Paracetamol 200 mg       (10 bungkus) 

 Phenobarbital 20 mg 

Resep no. 20 

Diagnosis : Pelacakan 

(24) R/ Cotrimoxazole 2 x 180 mg (12 bungkus) 
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Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (24) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena diagnosis 

belum diketahui 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(24) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

terdapatnya diagnosis 

Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis (24) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat umur maupun BB pasien 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(24) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(24) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(24) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya diagnosis, umur, dan BB pasien 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 13,5 kg 

Umur pasien 4 tahun 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (25) 
Tidak bisa 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(25) 

Tidak bisa 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama 
Tidak 

Resep no. 21 

Diagnosis : - 

(25) R/  Paracetamol 150 mg       (10 bungkus) 

 Phenobarbital 15 mg 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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pasien 

Tepat dosis (25) Tidak 

Paracetamol untuk umur 4 tahun sebesar 

240 mg/dose 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(25) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(25) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(25) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak terdapatnya keterangan mengenai 

aturan pakai 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (26) 
Tidak bisa 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(26) 

Tidak bisa 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis (26) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(26) Sesuai 

 Salah baca 

umur 

pasien 

Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(26) Sesuai 

 Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(26) Tidak 

Pemberian furosemide dilakukan tiap 6 

hingga 8 jam (4 atau 3 kali sehari) 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Resep no. 22 

Diagnosis : - 

(26) R/ Furosemide 2 x 15 mg (8 bungkus) 
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Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (27) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(27) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (27) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(27) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(27) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(27) Sesuai 

 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Ada 

 

 

Resep no. 23 

Diagnosis : Suspect ALL 

(27) R/ Paracetamol 4 x 160 mg       (22 bungkus) 

 Phenobarbital 4 x 16 mg 

Resep no. 24 

Diagnosis : AML (Acute Myeloid Leukemia) 

(28) R/ Paracetamol 4 x 140 mg       (21 bungkus) 

 Phenobarbital 4 x 10 mg 

(29) R/ Salbutamol 3 x 1,5 mg (16 bungkus)* 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



70 

 

 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(28) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) Salah baca 

nama obat 
Tidak 

(29) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Tepat 

pasien 

(28) Sesuai 
 Salah baca 

dosis 
Tidak 

(29) Sesuai 
 Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis 

(28) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

(29) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(28) Sesuai  
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

(29) Sesuai 
 

Tepat rute 

pemberian 

(28) Sesuai  Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

(29) Sesuai  

Tepat 

waktu 

pemberian 

(28) Sesuai  
Lupa input 

order 
Tidak 

(29) Sesuai 
 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien 1 tahun 5 bulan 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (30) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(30) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Resep no. 25 

Diagnosis : - 

(30) R/ Captopril 2 x 4,5 mg (11 bungkus) 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Tepat dosis (30) Sesuai 

BB yang digunakan BB standar (13,4 

kg) 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(30) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(30) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(30) Sesuai 

 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (31) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(31) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (31) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(31) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(31) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(31) Sesuai 

 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Resep no. 26 

Diagnosis : - 

(31) R/ Estazol (Albendazole)2 x 100 mg (10 bungkus) 

 

Resep no. 27 

Diagnosis : - 

(32) R/ Paracetamol 360 mg (5 bungkus) 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (32) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(32) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (32) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(32) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(32) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(32) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur, BB pasien, dan aturan 

pakai 

Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 5,5 kg 

Umur pasien 4 bulan 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (33) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Resep no. 28 

Diagnosis : Pneumoniae 

(33) R/ Salbutamol 3 x 0,5 mg (12 bungkus)* 

 

*salbutamol untuk pengobatan broncospasm 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Tepat 

pasien 
(33) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (33) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak adanya penjelasan mengenai 

penggunaan salbutamol pada infant 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(33) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(33) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(33) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak adanya penjelasan mengenai 

penggunaan salbutamol pada infant Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien 1 tahun 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(34) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah 

baca 

nama obat 

Tidak 

(35) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

Tepat 

pasien 

(34) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

terdapatnya diagnosis 
Salah 

baca dosis 
Tidak 

(35) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

terdapatnya diagnosis 

Salah 

baca 

nama 

pasien 

Tidak 

Tepat dosis 

(34) Sesuai  
Salah 

baca berat 

badan 

pasien 

Tidak 
(35) Tidak 

Dosis Phenobarbital terlalu besar, dosis 

yang bisa digunakan yaitu 1-6 mg/kg 

(BB yang dipakai menurut WHO : 12 

kg) 

Tepat 

bentuk 

(34) Sesuai  Salah 

baca 
Tidak 

(35) Sesuai  

Resep no. 29 

Diagnosis : - 

(34) R/ Piracetam 3 x 130 mg (12 bungkus) (30-50 mg/kg) 

(35) R/ Phenobarbital 2 x 17,5 mg (10 bungkus) 
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sediaan umur 

pasien 

Tepat rute 

pemberian 

(34) Sesuai  Tulisan 

tidak 

terbaca 

Tidak 
(35) Sesuai 

 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(34) Sesuai  Lupa 

input 

order 

Ada 
(35) Sesuai 

 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 
Asal bangsal Ada 
Tanggal penulisan resep Ada 
Tanda R/ Ada 
Nama pasien Ada 
Berat badan pasien 16,5 kg 
Umur pasien 9 tahun 4 bulan 
Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (36) Sesuai 
 Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(36) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (36) Tidak 

Dosis yang diberikan terlalu kecil, dosis 

yang diperlukan untuk anak berumur 6-

11 tahun : 2 mg 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(36) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(36) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(36) Sesuai 

 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Resep no. 30 

Diagnosis : Bronkiestasis 

(36) R/ Salbutamol 3 x 1,5 mg (12 bungkus)* 

 

*salbutamol untuk pengobatan broncospasm 

Resep no. 31 

Diagnosis : Pneumoniae, Down Syndrome 

(37) R/ Captopril 2 x 1,2 mg (10 bungkus) 

(38) R/ Furosemide 1 x 2 mg (10 bungkus) 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien 7 bulan 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(37) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan 

merupakan terapi utama (Medscape, 

2014) Salah baca 

nama obat 
Tidak 

(38) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan 

merupakan terapi utama (Medscape, 

2014) 

Tepat 

pasien 

(37) Sesuai 
 Salah baca 

dosis 
Tidak 

(38) Sesuai 
 Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis 

(37) Sesuai  
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 
(38) Tidak 

Dosis furosemide terlalu kecil, dosis 

yang bisa diberikan pada anak 7 bulan: 2 

mg/kg (BB: 10.3 kg) 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(37) Sesuai  
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

(38) Sesuai 
 

Tepat rute 

pemberian 

(37) Sesuai  Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

(38) Sesuai  

Tepat 

waktu 

pemberian 

(37) Sesuai  
Lupa input 

order 
Tidak 

(38) Sesuai 
 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 9 kg 

Umur pasien 1 tahun 

Diagnosis Ada 

 

Resep no. 32 

Diagnosis : Syok Septik, Severe Septik, Hidrocephalus 

(39) R/ Paracetamol 90 mg (11 bungkus) 
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Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (39) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan 

merupakan terapi utama (Medscape, 

2014) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(39) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (39) Tidak 

Dosis yang diberikan terlalu kecil, dosis 

yang sesuai untuk anak umur 1 tahun: 

120 mg/dose 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(39) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(39) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(39) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada aturan pakai 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administrative 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 5,5 kg 

Umur pasien 6 bulan 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(40) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) Salah baca 

nama obat 
Tidak 

(41) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Tepat 

pasien 

(40) Sesuai 
 Salah baca 

dosis 
Tidak 

(41) Sesuai 
 Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (40) Tidak Dosis diazepam terlalu besar, untuk anak Salah baca Tidak 

Resep no. 33 

Diagnosis : Suspect ToF (Tetralogy of Fallot), Pneumoniae 

(40) R/ Diazepam 3 x 3 mg (10 bungkus) 

(41) R/ Salbutamol 3 x 1 mg (10 bungkus)* 

 

*salbutamol untuk pengobatan broncospasm 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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berumur 6 bulan ke atas diberikan 1-2.5 

mg 

berat badan 

pasien 

(41) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada penjelasan mengenai 

penggunaan salbutamol pada infant 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(40) Sesuai  
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

(41) Sesuai 
 

Tepat rute 

pemberian 

(40) Sesuai  Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

(41) Sesuai  

Tepat 

waktu 

pemberian 

(40) Sesuai  
Lupa input 

order 
Tidak 

(41) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada penjelasan mengenai 

penggunaan salbutamol pada infant 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien 3 bulan 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (42) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(42) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (42) Tidak 

Dosis yang diberikan terlalu kecil, dosis 

yang sesuai yaitu 15 mg/kg/day (BB 

yang dipakai berdasarkan WHO: 8 kg) 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(42) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(42) Sesuai 

 
Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(42) Sesuai 

 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Resep no. 34 

Diagnosis : - 

(42) R/ Estazol (Albendazole)2 x 30 mg (8 bungkus) 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 5,6 kg 

Umur pasien 6 bulan 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(43) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) Salah baca 

nama obat 
Tidak 

(44) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Tepat 

pasien 

(43) Sesuai 
 Salah baca 

dosis 
Tidak 

(44) Sesuai 
 Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis 

(43) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada penjelasan mengenai 

penggunaan salbutamol pada infant 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

(44) Tidak 

Dosis diazepam terlalu besar, untuk anak 

berumur 6 bulan ke atas diberikan 1-2.5 

mg 

 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(43) Sesuai  
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

(44) Sesuai 
 

Tepat rute 

pemberian 

(43) Sesuai  Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

(44) Sesuai  

Tepat 

waktu 

pemberian 

(43) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada penjelasan mengenai 

penggunaan sallbutamol pada infant 
Lupa input 

order 
Tidak 

(44) Sesuai  

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 6 kg 

Resep no. 35 

Diagnosis : Suspect ToF (Tetralogy of Fallot), Pneumoniae 

(43) R/ Salbutamol 2 x 1 mg (12 bungkus)* 

(44) R/ Diazepam 3 x 3 mg (10 bungkus) 

 

*salbutamol untuk pengobatan broncospasm 

Resep no. 36 

Diagnosis : - 

(45) R/ Phenobarbital 2 x 25 mg (5 bungkus) 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Umur pasien 4 bulan 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (45) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(45) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (45) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada penjelasan mengenai 

penggunaan Phenobarbital pada infant 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(45) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(45) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(45) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak adanya penjelasan mengenai 

penggunaan Phenobarbital pada infant 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (46) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(46) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (46) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Resep no. 37 

Diagnosis : Suspect ALL (Acute Lymphoblastic Leukemia) 

(46) R/ Paracetamol 160 mg      (19 bungkus) 

 Phenobarbital 16 mg   
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Tepat 

bentuk 

sediaan 

(46) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(46) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(46) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak adanya umur, BB pasien, dan 

aturan pakai 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (47) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(47) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (47) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(47) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(47) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(47) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak adanya umur, BB pasien, dan 

aturan pakai 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Resep no. 38 

Diagnosis : - 

(47) R/ Paracetamol 250 mg      (10 bungkus) 

 Phenobarbital 25 mg 

Resep no. 39 

Diagnosis : - 

(48)R/ Salbutamol 3 x 0,3 mg (13 bungkus)* 

(49) R/ Estazol (Albendazole) 2 x 30 mg (17 bungkus) 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(48) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis Salah baca 

nama obat 
Tidak 

(49) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

Tepat 

pasien 

(48) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

dosis 
Tidak 

(49) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis 

(48) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

(49) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(48) Sesuai  
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

(49) Sesuai 
 

Tepat rute 

pemberian 

(48) Sesuai  Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

(49) Sesuai  

Tepat 

waktu 

pemberian 

(48) Sesuai  

Lupa input 

order 
Tidak 

(49) Tidak sesuai 

Pemberian estazol kelebihan 1 bungkus 

jika diberikan selama 6 hari dan kurang 

2 bungkus jika diberikan selama 7 hari 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (50) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Resep no. 40 

Diagnosis : - 

(50) R/ Captopril 2 x 5 mg (10 bungkus) 

(51) R/ Furosemide 2 x 5 mg (8 bungkus) 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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(51) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

Tepat 

pasien 

(50) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

Salah baca 

dosis 
Tidak 

(51) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis 

(50) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

(51) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(50) Sesuai  
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

(51) Sesuai 
 

Tepat rute 

pemberian 

(50) Sesuai  Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

(51) Sesuai  

Tepat 

waktu 

pemberian 

(50) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien Lupa input 

order 
Tidak 

(51) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 

 

Prescribing aspek administrative 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 1,5 kg 

Umur pasien 4 bulan 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(52) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) Salah baca 

nama obat 
Tidak 

(53) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Tepat 

pasien 

(52) Sesuai 
 Salah baca 

dosis 
Tidak 

(53) Sesuai 
 Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis 
(52) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak adanya penjelasan mengenai 

penggunaan metil prednisolon pada 

infant 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

(53) Tidak dapat Tidak adanya penjelasan mengenai 

Resep no. 41 

Diagnosis : Pneumoniae 

(52) R/ Metil Prednisolon 3 x 1 mg (8 bungkus) 

(53) R/ Salbutamol 3 x 0,5 mg (12 bungkus)* 

 

*salbutamol untuk pengobatan broncospasm 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



83 

 

 

 

dianalisis penggunaan salbutamol pada infant 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(52) Sesuai  

Salah baca 

umur pasien 
Tidak (53) Sesuai 

 

Tepat rute 

pemberian 

(52) Sesuai  

(53) Sesuai 
 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(52) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak adanya penjelasan mengenai 

penggunaan metil prednisolon pada 

infant 
Lupa input 

order 
Tidak 

(53) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak adanya penjelasan mengenai 

penggunaan salbutamol pada infant 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien 7 tahun 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(54) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

Salah baca 

nama obat 
Tidak (55) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

(56) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

Tepat 

pasien 

(54) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

dosis 
Tidak 

(55) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

(56) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

Tepat dosis 

(54) Sesuai  

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak (55) Tidak 

Dosis captopril terlalu kecil, untuk anak 

berumur 7 tahun dosis yang seharusnya 

diberikan: 0.3 mg/kg (BB standar: 23 

kg) 

(56) Sesuai  

Tepat 

bentuk 

(54) Sesuai  Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

(55) Sesuai  

Resep no. 42 

Diagnosis : - 

(54) R/ CTM 3 x 3 mg (8 bungkus) 

(55) R/ Captopril 2 x 6 mg (12 bungkus) 

(56) R/ Ketoconazole 2 x 100 mg (10 bungkus) 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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sediaan (56) Sesuai  

Tepat rute 

pemberian 

(54) Sesuai  
Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak (55) Sesuai  

(56) Sesuai  

Tepat 

waktu 

pemberian 

(54) Sesuai  

Lupa input 

order 
Tidak 

(55) Sesuai  

(56) Tidak 
Pemberian ketoconazole hanya 

diberikan 1 kali sehari 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 32 kg 

Umur pasien 11 tahun 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(57) Sesuai 
Azitromycin sesuai untuk pengobatan 

pneumonia (Medscape, 2014) 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

(58) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Tepat 

pasien 

(57) Sesuai 
 Salah baca 

dosis 
Tidak 

(58) Sesuai 
 Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis 

(57) Tidak 

Dosis azitromycin kurang karena dosis 

yang diperlukan: 10 mg/kg 

 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

(58) Tidak 

Dosis paracetamol yang diberikan 

kurang karena dosis yang seharusnya 

untuk anak 11 tahun: 480 mg/dose 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(57) Sesuai  
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

(58) Sesuai 
 

Tepat rute 

pemberian 

(57) Sesuai  Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

(58) Sesuai  

Tepat 

waktu 

pemberian 

(57) Sesuai  
Lupa input 

order 
Tidak 

(58) Sesuai 
 

 

Resep no. 43 

Diagnosis : Pneumoniae, Severe SLE (Systemic Lupus 

Erythematosus) 

(57) R/ Azitromycin 1 x 300 mg (5 bungkus) 

(58) R/ Paracetamol 4 x 320 mg (12 bungkus) 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien 9 bulan 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (59) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(59) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (59) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak adanya penjelasan mengenai 

penggunaan cetirizine pada infant 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(59) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(59) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(59) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak adanya penjelasan mengenai 

penggunaan cetirizine pada infant 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Resep no. 44 

Diagnosis : - 

(59) R/ Cetirizine 1 x 2 mg (5 bungkus) 

Resep no. 45 

Diagnosis : - 

(60) R/ Salbutamol 3 x 1 mg (10 bungkus)* 

 

*salbutamol untuk pengobatan broncospasm 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Tepat obat (60) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(60) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 

Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (60) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(60) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(60) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(60) Sesuai 

 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administrative 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien 9 tahun 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(61) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) Salah baca 

nama obat 
Tidak 

(62) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Tepat 

pasien 

(61) Sesuai 
 Salah baca 

dosis 
Tidak 

(62) Sesuai 

Dengan catatan perlu pengawasan 

penggunaan ranitidine pada pasien yang 

memiliki gangguan fungsi hepar 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis 

(61) Tidak 

Dosis captopril yang seharusnya: 0.3 

mg/kg (BB standar: 28 kg) dan dosis 

yang diberikan cukup kecil 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

(62) Tidak 
Dosis ranitidine kurang, untuk anak 

berumur 9 tahun: 2-4 mg/kg 

Resep no. 46 

Diagnosis : SLE (Systemic Lupus Erythematosus) 

dengan Hepatitis Autoimun 

(61) R/ Captopril 2 x 6 mg (6 bungkus) 

(62) R/ Ranitidin 3 x 50 mg (6 bungkus) 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Tepat 

bentuk 

sediaan 

(61) Sesuai  
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

(62) Sesuai 
 

Tepat rute 

pemberian 

(61) Sesuai  Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

(62) Sesuai  

Tepat 

waktu 

pemberian 

(61) Sesuai  
Lupa input 

order 
Tidak 

(62) Sesuai 
 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien 17 kg 

Umur pasien 4 tahun 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (63) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(63) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (63) Sesuai 

 Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(63) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(63) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(63) Tidak 

Pemberian salbutamol dilakukan 3 kali 

sehari 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Resep no. 47 

Diagnosis : DF (Dengue Fever) 

( 63) R/ Salbutamol 2 x 1 mg (8 bungkus)* 

 

*salbutamol untuk pengobatan broncospasm 

Resep no. 48 

Diagnosis : Down Syndrome 

(64) R/ Captopril 2 x 6 mg (6 bungkus) 

(65) R/ CTM 3 x 3 mg (12 bungkus) 
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Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien 7 tahun 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat 

(64) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) Salah baca 

nama obat 
Tidak 

(65) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Tepat 

pasien 

(64) Sesuai 
 Salah baca 

dosis 
Tidak 

(65) Sesuai 
 Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis 
(64) Tidak 

Dosis captopril yang seharusnya untuk 

anak 7 tahun: 0.3 mg/kg (BB standar: 23 

kg) 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

(65) Sesuai  

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(64) Sesuai  
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

(65) Sesuai 
 

Tepat rute 

pemberian 

(64) Sesuai  Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

(65) Sesuai  

Tepat 

waktu 

pemberian 

(64) Sesuai  
Lupa input 

order 
Tidak 

(65) Sesuai 
 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Ada 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien 9 tahun 

Diagnosis Ada 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Resep no. 49 

Diagnosis : SLE (Systemic Lupus Erythematosus)dengan 

Hepatitis Autoimun 

(66) R/ Ranitidin 3 x 50 mg (9 bungkus) 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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Tepat obat (66) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(66) Sesuai 

Dengan catatan perlu pengawasan 

penggunaan ranitidine pada pasien yang 

memiliki gangguan fungsi hepar 

Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (66) Tidak 

Dosis yang diberikan cukup kecil, dosis 

ranitidine untuk anak berumur 9 tahun: 

2-4 mg/kg (BB standar: 28 kg) 

Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(66) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(66) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(66) Sesuai 

 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (67) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(67) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (67) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(67) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(67) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Resep no. 50 

Diagnosis : - 

(67) R/ Ibuprofen 3 x 250 mg (16 bungkus) 
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Tepat 

waktu 

pemberian 

(67) Sesuai 

 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (68) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(68) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (68) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(68) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(68) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(68) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

adanya umur, BB pasien, ataupun aturan 

pakai 

Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Ada 

Resep no. 51 

Diagnosis : - 

(68) R/ Paracetamol 250 mg       (10 bungkus) 

 Phenobarbital 25 mg 

 

Resep no. 52 

Diagnosis : NHl (Non-Hodgkin's lymphoma) 

(69) R/ Salbutamol 3 x 1 mg (10 bungkus)* 

 

*salbutamol untuk pengobatan broncospasm 
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Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (69) Tidak 

Obat yang diberikan tidak tepat obat 

karena obat yang diberikan bukan terapi 

utama (Medscape, 2014) 

Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(69) Sesuai 

 Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (69) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(69) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(69) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(69) Sesuai 

 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien 3 bulan 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (70) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(70) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (70) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada penjelasan mengenai 

penggunaan ranitidine pada infant 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Resep no. 53 

Diagnosis : - 

(70) R/ Ranitidin 2 x 20 mg (11 bungkus) 
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Tepat 

bentuk 

sediaan 

(70) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(70) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(70) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak ada penjelasan mengenai 

penggunaan ranitidine pada infant 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Prescribing aspek administratif 

Kategori Ada / tidak 

Nama dokter Tidak 

Asal bangsal Ada 

Tanggal penulisan resep Ada 

Tanda R/ Ada 

Nama pasien Ada 

Berat badan pasien Tidak 

Umur pasien Tidak 

Diagnosis Tidak 

 

Prescribing aspek klinis Transcribing 

Kategori No R/ Sesuai/tidak Kesalahan yang terjadi Kategori Ada/tidak 

Tepat obat (71) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

nama obat 
Tidak 

Tepat 

pasien 
(71) 

Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak bisa dianalisis karena tidak 

terdapat diagnosis 
Salah baca 

dosis 
Tidak 

Salah baca 

nama pasien 
Tidak 

Tepat dosis (71) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Salah baca 

berat badan 

pasien 

Tidak 

Tepat 

bentuk 

sediaan 

(71) Sesuai 

 
Salah baca 

umur pasien 
Tidak 

Tepat rute 

pemberian 
(71) Sesuai 

 Tulisan tidak 

terbaca 
Tidak 

Tepat 

waktu 

pemberian 

(71) 
Tidak dapat 

dianalisis 

Tidak dapat dianalisis karena tidak 

adanya umur maupun BB pasien 
Lupa input 

order 
Tidak 

 

Resep no. 54 

Diagnosis : - 

(71) R/ Cetirizine 1 x 2,5 mg (4 bungkus) 
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Lampiran 2. Hasil Wawancara Dokter 

Question No. 1 : Menurut anda, apakah pengertian medication error itu ? 

Response : 

Respondent 1 : Kesalahan dalam pengobatan 

Respondent 2 : ME adalah ketika memberi obat atau saat menulis resep terjadi 

kesalahan karena tulisan yang tidak jelas atau tidak terbaca sehingga menyebabkan 

terjadinya kesalahan pemberian obat 

Respondent 3 : ME berkaitan dengan kesalahan penulisan resep (dalam hal nama, 

dosis, jumlah, maupun waktu pemberian obat). 

Question No. 2 : Menurut anda, apa saja contoh-contoh medication error yang telah 

terjadi pada fase prescribing ? 

Response : 

Respondent 1 : Tulisan tidak terbaca 

Respondent 2 : Tulisan yang tidak terbaca sehingga salah memberi obat. 

Respondent 3 : Metil Prednisolon ditulis prednisone, salah dosis karena koma tidak 

terlihat (terbaca) 

Question No. 3: Menurut anda, apa saja faktor – faktor yang bisa menyebabkan 

terjadinya medication error khususnya pada fase prescribing ? 
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Response : 

Respondent 1 : Tulisan yang tidak terbaca (jelek), salah menuliskan dosis, 

penggunaan bahasa latin dalam penulisan resep 

Respondent 2 : Tulisan yang tidak jelas, kurangnya komunikasi antara dokter dan 

apoteker. 

Respondent 3 : Kelelahan, tidak tersedianya kalkulator di ruang dokter. 

Question No. 4 : Menurut anda, bagaimana cara – cara mengatasi medication error  

jika sudah terjadi pada fase prescribing ? 

Response : 

Respondent 1 : Dokter ditelepon oleh apoteker untuk konfirmasi, pasien diminta 

kembali ke dokter setelah menerima obat untuk memastikan obat yang diterima sudah 

benar, memberikan informasi obat yang akan diterima oleh pasien sehingga ketika 

pasien menerima obat dapat langsung disesuaikan dengan informasi yang diberikan 

oleh dokter. 

Respondent 2 : Informasi yang diberikan harus jelas, memperjelas tulisan 

Respondent 3 : Saling mengkoreksi resep antara dokter dan apoteker, selalu 

membawa buku panduan mengenai dosis yang bisa diberikan. 
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Question No. 5 : Menurut anda, tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak 

RSUP Dr. Sardjito untuk mencegah terjadinya Medication error ? 

Response : 

Respondent 1 : Pihak RSUP Dr. Sardjito masing jarang melakukan tindakan 

pencegahan ME. 

Respondent 2 : Pembuatan format penulisan resep yang jelas 

Respondent 3 : Pihak RSUP Dr. Sardjito mengadakan kuliah umum mengenai obat, 

pemilihan obat dan dosis, petugas apoteker melakukan cross-check dan melakukan 

konfirmasi kepada dokter 

Question No. 6 : Menurut anda, perbaikan apa sajakah yang perlu dilakukan dalam 

usaha dan pencegahan ME untuk meningkatkan pelayanan RSUP Dr. Sardjito ?  

Response : 

Respondent 1 : Tindakan yang bisa dilakukan adalah memperbaiki komunikasi 

antara dokter, apoteker, dan pasien 

Respondent 2 : Penggunaan resep elektronik 

Respondent 3 : Mengusahakan untuk menyediakan buku panduan yang lengkap di 

setiap bangsal 
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Lampiran 3. Hasil Wawancara Apoteker dan Asisten Apoteker 

Question No. 1  : Menurut anda , apakah pengertian medication error itu ? 

Response :  

Apoteker  : kesalahan pengobatan 

Asisten Apoteker : Kesalahan pengobatan 

Question No. 2  : Menurut anda , apa saja contoh-contoh medication error yang 

telah terjadi pada fase transcribing ? 

Response : 

Apoteker  : penulisan resep tidak lengkap / tidak ditulis dengan benar 

Asisten Apoteker : diagnosa tidak ditulis, penulisan resep tidak lengkap 

Question No. 3  : Menurut anda, apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan 

terjadinya medication error khususnya pada fase transcribing ? 

Response : 

Apoteker  : rute, dosis tidak ditulis dengan lengkap oleh dokternya, resep 

tidak        terbaca 

Asisten Apoteker : penulisan resep tidak jelas/ tidak lengkap 

Question No. 4  : Menurut anda, upaya apa saja yang telah dilakukan dalam 

pencegahan terjadinya medication error terutama pada fase transcribing ? 
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Response : 

Apoteker  : di KIPO( Kartu informasi pemberian obat) ditulis yang 

lengkap  instruksi dari dokternya/ syarat penulisan resep 

Asisten Apoteker1 : telaah resep dan di cek lagi, konfirmasi dokter 

Question No. 5  : Menurut anda , tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh 

pihak RSUP Dr.Sardjito untuk mencegah terjadinya medication error ? 

Apoteker  : verifikasi/ skrining resep oleh farmasis , bekerja sesuai SOP 

Asisten Apoteker : belum ada 

Question No. 6  : Menurut anda, perbaikan apa sajakah yang perlu dilakukan 

dalam usaha dan pencegahan ME untuk meningkatakan pelayanan di RSUP 

Dr.Sardjito ? 

Apoteker  : Adanya komunikasi anatara medis dan farmasis sehingga 

terjadi adanya pengobatan yang cepat, tepat dan aman. 

Asisten Apoteker : belum ada 
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Lampiran 4. Surat Pengantar Validasi 
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Lampiran 5. Surat Keterangan Validasi Instrumen Penelitian6 
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Lampiran 6. Surat Keterangan Telah  Melakukan Penelitian Di RSUP Dr. 

Sardjito Yogyakarta 
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