
 

PANDUAN PRAKTIKUM FARMASETIKA TERAPAN 

 
 
 

 

 
TIM PENYUSUN: 

SABARUDIN, S.Farm., M.Si., Apt 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN KOMPUTASI 

FAKULTAS FARMASI 

UNIVERSITAS HALU OLEO  

2019 



KATA PENGANTAR 

Mata praktikum Farmasetika Terapan secara keseluruhan berisi tentang kegiatan 

praktikum pelayanan resep pasien dengan kondisi khusus yang mencakup pengkajian 

resep, peracikan obat, sampai dengan penyerahan obat kepada pasien yang disertai 

penyampaian informasi obat serta konseling pasien. Pengkajian resep mencakup problem 

administratif, farmasetis serta problem klinis. Selain itu, mata praktikum ini juga dilengkapi 

dengan penjelasan tentang alat kesehatan dan cara penggunaan sediaan  obat khusus 

seperti nebulizer, tetes mata, tetes telinga, salep mata, suppositoria, dll. 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan 

praktik pelayanan farmasi klinik di apotek, memahami tentang alat kesehatan dan fungsinya 

serta memahami cara penggunaan sediaan obat khusus. Tujuan pembelajaran mata 

praktikum ini juga melatih ketrampilan mahasiswa dalam meracik obat (to compound) dan 

membekali mahasiwa untuk mahir melakukan praktik pelayanan resep sesuai dengan 

standar kompetensi yang telah ditentukan oleh Ikatan Apoteker Indonesia. 

Pembelajaran untuk materi pengkajian resep dilakukan dengan praktik di laboratorium 

dengan soal yang berupa resep dengan riwayat penyakit dan pengobatan pasien khusus 

oleh dosen yang bertugas. Mahasiswa diminta menyelesaikan soal resep yang diberikan, 

melakukan simulasi dispensing yang disertai penyampaian informasi obat serta konseling 

kepada pasien (yang bertindak sebagai pasien adalah asisten). Sesi diskusi dilakukan untuk 

mengevaluasi pelaksanaan praktikum, dengan harapan ada perbaikan dalam pelaksanaan 

praktikum berikutnya. 

Bentuk praktikum dilakukan dengan mengadopsi bentuk prosedur ujian kompetensi 

Ikatan Apoteker Indonesia. Praktikum ini dilakukan dengan model 4 pos yaitu pos I tentang 

pengkajian resep, pos II tentang perhitungan dosis dan penimbangan, pos III tentang 

peracikan, dan pos IV tentang penyerahan obat dan konseling pasien. Masing-masing pos 

diberikan alokasi waktu 10 menit. Dalam waktu 40 menit, mahasiswa diharapkan bisa 

menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam resep, menyediakan dan menyerahkan 

obat sampai dengan konseling kepada pasien. Dengan mengkombinasikan model praktikum 

pelayanan resep dan model ujian kompetensi, diharapkan mahasiswa mampu dan memiliki 

bekal yang cukup untuk melakukan pelayanan resep di apotek dan rumah sakit. 



PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN 
 

1. Jurnal dikerjakan dengan tulisan tangan menggunakan bolpoin tinta hitam atau biru 

pada kertas HVS ukuran A4/A4S 70/80 gram (Pengecualian untuk halaman sampul 

bisa diketik) 

2. Halaman Sampul Jurnal 

Halaman Awal 

Jurnal Praktikum Farmasetika 

Terapan Percobaan .. *) 

…………..(Judul 

Percobaan)…………… 

 
 
 
 
 

Hari/Tanggal : 

Nama : 

NIM : 

Kelompok : 

Asisten : 
 

Isi 

a. Pendahuluan 

b. Tujuan praktikum 

c. Diagram alir/skema kerja 

3. Laporan individual dikerjakan dengan ketikan komputer, pada kertas HVS ukuran 

A4/A4S 70/80 gram 

4. Halaman sampul laporan 

Halaman Awal (sama seperti format 

jurnal) Isi : 

a. Tujuan praktikum 

b. Landasan teori 

c. Alat dan bahan 

d. Diagram alir/skema kerja 



e. Hasil pengamatan 

f. Lembar pengamatan (laporan sementara yang telah disetujui oleh asisten) 

g. Pembahasan yang berisi hasil diskusi dan responsi 

h. Kesimpulan 

i. Daftar pustaka, yang berisi referensi primer dan sekunder (jurnal dan 

Publikasi ilmiah lebih diutamakan) 



EVALUASI PRAKTIKUM 

 
Evaluasi praktikum dilakukan sebelum dan sesudah praktikum, berupa tugas 

pendahuluan, responsi selama praktikum, dan penilaian laporan praktikum. 

PANDUAN PENILAIAN 
 

Penilaian dilakukan oleh asisten praktikum terhadap kinerja selama berada di 

laboratorium. Komponen kinerja laboratorium meliputi : 

a. Persiapan 

Penilaian ini didasarkan tes praktikum, jurnal, sikap, dan kelengkapan memasuki 

laboratorium, serta pengamatan kelompok selama praktikum 

b. Keterampilan Laboratorium 

Penilaian ini diberikan berdasarkan sikap selama percobaan berlansung dengan 

mengamati teknik, pengetahuan dasar teori, kerjasama kelompok, kecakapan bekerja 

dengan petunjuk keselamatan, serta kemampuan untuk mengatasi kegagalan dalam 

percobaan. 

c. Laporan Praktikum 

Laporan praktikum disusun berdasarkan hasil pengamatan dan laporan sementara 

pada saat praktikum. Laporan lengkap dikumpulkan sebagai gabungan dari laporan 

mingguan, dan dikumpulkan sebagai syarat pada saat ujian akhir. 



PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK 

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik 
kefarmasian oleh Apoteker. Pengertian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di 
Apotek. 

Pekerjaan kefarmasian menurut UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yaitu meliputi 
pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, 
penyimpanan  dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan 
informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan 
oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan perlu mengutamakan 
kepentingan masyarakat dan berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan 
perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin. Apotek dapat 
diusahakan oleh lembaga atau instansi pemerintah dengan tugas pelayanan kesehatan di 
pusat dan daerah, perusahaan milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah dan apoteker 
yang telah mengucapkan sumpah serta memperoleh izin dari Suku Dinas Kesehatan 
setempat. 

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke 
pasien yang mengacu kepada Pharmaceutical Care. Kegiatan pelayanan kefarmasian 
yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan 
yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. 
Farmasis dituntut untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk 
interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring 
penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumerotasi 
dengan baik. Farmasis harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya 
kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan diapotek. Oleh sebab 
itu Farmasis dalam menjalankan praktik harus sesuai standar. Farmasis harus mampu 
berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk 
mendukung penggunaan obat yang rasional. 

Berikut ini merupakan Praktikum pelayanan resep seperti model ujian kompetensi IAI 
yang terdiri dari 4 pos : 

1. Pos skrining resep 

2. Pos perhitungan dosis dan penimbangan 

3. Pos peracikan obat 

4. Pos penyerahan obat dan konseling 



PELAYANAN FARMASI KLINIK 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 
tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, Resep adalah permintaan tertulis dari 
dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun electronic 
untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. 
Penulisan resep harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan farmasetis, 
persyaratan klinis. Praktikum Farmasetika terapan bertujuan mengetahui apakah resep 
telah memenuhi persyaratan resep meliputi kesesuaian administrasi, farmasetis dan klinis. 

Dalam Pelayanan resep farmasis (Apoteker) diharapkan harus sesuai standar 
sesuai yang tertera dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek diantaranya yaitu: 
PELAYANAN FARMASI KLINIK 

Pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan bagian dari Pelayanan 
Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan 
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud 
mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi 
klinik meliputi: 1. pengkajian Resep; 2. dispensing; 3. Pelayanan Informasi Obat (PIO); 
4. konseling; 5. Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care); 6. Pemantauan 
Terapi Obat (PTO); dan 7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO). 

A. Pengkajian Resep 

Kegiatan pengkajian Resep meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan 

pertimbangan klinis. 

Kajian administratif meliputi: 

2. Nama pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan; 

2. Nama dokter, nomor Surat Izin Praktik (SIP), alamat, nomor telepon dan paraf; dan 

3. Tanggal penulisan Resep. 

Kajian kesesuaian farmasetik meliputi: 

1. Bentuk dan kekuatan sediaan; 

2. Stabilitas; dan 

3. Kompatibilitas 

(ketercampuran Obat). 

Pertimbangan klinis meliputi: 

1. Ketepatan indikasi dan dosis Obat; 

2. Aturan, cara dan lama penggunaan Obat; 

3. Duplikasi dan/atau polifarmasi; 

4. Reaksi Obat yang tidak diinginkan (alergi, efek samping Obat, manifestasi klinis lain); 

5. Kontra indikasi; dan 

6. Interaksi. 

Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian maka Apoteker harus 
menghubungi dokter penulis Resep. 

B. Dispensing 

Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi Obat. 
Setelah melakukan pengkajian Resep dilakukan hal sebagai berikut: 

1. Menyiapkan Obat sesuai dengan permintaan Resep: 

- Menghitung kebutuhan jumlah Obat sesuai dengan Resep; 

- Mengambil Obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan 



nama Obat, tanggal kadaluwarsa dan keadaan fisik Obat. 

2. Melakukan peracikan Obat bila diperlukan 

3. Memberikan etiket sekurang-kurangnya meliputi: 

- Warna putih untuk Obat dalam/oral; 

- Warna biru untuk Obat luar dan suntik; 

- Menempelkan label “kocok dahulu” pada sediaan bentuk suspensi atau emulsi. 

4. Memasukkan Obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk Obat yang berbeda 
untuk menjaga mutu Obat dan menghindari penggunaan yang salah. 

Setelah penyiapan Obat dilakukan hal sebagai berikut: 

1. Sebelum Obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali 
mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah 
Obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan Resep); 

2. Memanggil nama dan nomor tunggu pasien; 

3. Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien; 

4. Menyerahkan Obat yang disertai pemberian informasi Obat; 

5. Memberikan informasi cara penggunaan Obat dan hal-hal yang terkait dengan Obat 
antara lain manfaat Obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan 
efek samping, cara penyimpanan Obat dan lain-lain; 

6. Penyerahan Obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, 
mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya tidak stabil; 

7. Memastikan bahwa yang menerima Obat adalah pasien atau keluarganya; 

8. Membuat salinan Resep sesuai dengan Resep asli dan diparaf oleh Apoteker (apabila 
diperlukan); 

9. Menyimpan Resep pada tempatnya; 

10. Apoteker membuat catatan pengobatan pasien dengan menggunakan Formulir 5 
sebagaimana terlampir. 

Apoteker di Apotek juga dapat melayani Obat non Resep atau pelayanan swamedikasi. 
Apoteker harus memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan Obat non Resep 
untuk penyakit ringan dengan memilihkan Obat bebas atau bebas terbatas yang sesuai. 

C. Pelayanan Informasi Obat (PIO) 

Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker 
dalam pemberian informasi mengenai Obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis 
dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan Obat kepada profesi 
kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai Obat termasuk Obat Resep, 
Obat bebas dan herbal. Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute 
dan metoda pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif, efikasi, 
keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, 
ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari Obat dan lain-lain. 

Kegiatan Pelayanan Informasi Obat di Apotek meliputi: 

1. Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan; 

2. Membuat dan menyebarkan buletin/brosur/leaflet, pemberdayaan masyarakat 
(penyuluhan); 

3. Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien; 

4. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang 

praktik profesi; 

5. Melakukan penelitian penggunaan obat; 

6. Membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah; 

7. Melakukan program jaminan mutu. 



Pelayanan Informasi Obat harus didokumentasikan untuk membantu penelusuran 
kembali dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan Formulir 6 sebagaimana 
terlampir. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam dokumentasi pelayanan Informasi Obat : 

16. Topik Pertanyaan; 
17. Tanggal dan waktu Pelayanan Informasi Obat 
diberikan; 18.Metode Pelayanan Informasi Obat (lisan, 
tertulis, lewat telepon); 
19. Data pasien (umur, jenis kelamin, berat badan, informasi lain seperti riwayat alergi, 

apakah pasien sedang hamil/menyusui, data laboratorium); 
20. Uraian 
pertanyaan; 
21.Jawaban 
pertanyaan; 
22.Referensi; 
23.Metode pemberian jawaban (lisan, tertulis, per telepon) dan data Apoteker yang 

memberikan Pelayanan Informasi Obat. 

D. Konseling 

Konseling merupakan proses interaktif antara Apoteker dengan pasien/keluarga 
untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan sehingga 
terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan Obat dan menyelesaikan masalah yang 
dihadapi pasien. Untuk mengawali konseling, Apoteker menggunakan three prime 
questions. Apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan 
metode Health Belief Model. Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau 
keluarga pasien sudah memahami Obat yang digunakan. Kriteria pasien/keluarga pasien 
yang perlu diberi konseling: 

1. Pasien kondisi khusus (pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati dan/atau ginjal, ibu hamil 
dan menyusui). 

2. Pasien dengan terapi jangka panjang/penyakit kronis (misalnya: TB, DM, AIDS, epilepsi). 

3. Pasien yang menggunakan Obat dengan instruksi khusus (penggunaan kortikosteroid 
dengan tappering down/off). 

4. Pasien yang menggunakan Obat dengan indeks terapi sempit (digoksin, fenitoin, teofilin). 

5. Pasien dengan polifarmasi; pasien menerima beberapa Obat untuk indikasi penyakit 
yang sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu Obat untuk 
penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis Obat. 

6. Pasien dengan tingkat 

kepatuhan rendah. Tahap 

kegiatan konseling: 

1. Membuka komunikasi antara Apoteker dengan pasien 

2. Menilai pemahaman pasien tentang penggunaan Obat melalui Three Prime Questions, 
yaitu: - Apa yang disampaikan dokter tentang Obat Anda? - Apa yang dijelaskan oleh 
dokter tentang cara pemakaian Obat Anda? - Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang 
hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi Obat tersebut? 

3. Menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk 
mengeksplorasi masalah penggunaan Obat 

4. Memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan Obat 

5. Melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pasien Apoteker 
mendokumentasikan konseling dengan meminta tanda tangan pasien sebagai bukti 
bahwa pasien memahami informasi yang diberikan dalam konseling dengan 
menggunakan Formulir 7 sebagaimana terlampir. 

E. Pelayanan Kefarmasian di Rumah (home pharmacy care) 



Apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan Pelayanan 
Kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan 
pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Jenis Pelayanan Kefarmasian di 
rumah yang dapat dilakukan oleh Apoteker, meliputi : 

1. Penilaian/pencarian (assessment) masalah yang berhubungan dengan pengobatan 

2. Identifikasi kepatuhan pasien 

3. Pendampingan pengelolaan Obat dan/atau alat kesehatan di rumah, misalnya cara 
pemakaian Obat asma, penyimpanan insulin 

4. Konsultasi masalah Obat atau kesehatan secara umum 

5. Monitoring pelaksanaan, efektifitas dan keamanan penggunaan Obat berdasarkan 
catatan pengobatan pasien 

6. Dokumentasi pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di rumah dengan menggunakan 
Formulir 8 sebagaimana terlampir. 

F. Pemantauan Terapi Obat (PTO) 

Merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi 
Obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek 
samping. 

Kriteria pasien: 

a. Anak-anak dan lanjut usia, ibu hamil dan menyusui. 

b. Menerima Obat lebih dari 5 (lima) jenis. 

c. Adanya multidiagnosis. 

d. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati. 

e. Menerima Obat dengan indeks terapi sempit. 

f. Menerima Obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi Obat 

yang merugikan. Kegiatan: 

a. Memilih pasien yang memenuhi kriteria. 

b. Mengambil data yang dibutuhkan yaitu riwayat pengobatan pasien yang terdiri dari 
riwayat penyakit, riwayat penggunaan Obat dan riwayat alergi; melalui wawancara 
dengan pasien atau keluarga pasien atau tenaga kesehatan lain 

c. Melakukan identifikasi masalah terkait Obat. Masalah terkait Obat antara lain adalah 
adanya indikasi tetapi tidak diterapi, pemberian Obat tanpa indikasi, pemilihan Obat 
yang tidak tepat, dosis terlalu tinggi, dosis terlalu rendah, terjadinya reaksi Obat yang 
tidak diinginkan atau terjadinya interaksi Obat 

d. Apoteker menentukan prioritas masalah sesuai kondisi pasien dan menentukan apakah 
masalah tersebut sudah atau berpotensi akan terjadi 

e. Memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut yang berisi rencana pemantauan 
dengan tujuan memastikan pencapaian efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak 
dikehendaki 

f. Hasil identifikasi masalah terkait Obat dan rekomendasi yang telah dibuat oleh 
Apoteker harus dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan terkait untuk 
mengoptimalkan tujuan terapi. 

g. Melakukan dokumentasi pelaksanaan pemantauan terapi Obat dengan menggunakan 
Formulir 9 sebagaimana terlampir. 

G. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 

Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap Obat yang merugikan 
atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk 
tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. 

Kegiatan: 



a. Mengidentifikasi Obat dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami efek samping 
Obat. 

b. Mengisi formulir Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 

c. Melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional dengan menggunakan 
Formulir 10 sebagaimana terlampir. 

Faktor yang perlu diperhatikan: 

a. Kerjasama dengan tim kesehatan lain. 

b. Ketersediaan formulir Monitoring Efek Samping Obat. 



PERCOBAAN ALAT KESEHATAN 

1. Untuk mengetahui dan mengenal berbagai macam alat kesehatan 

2. Untuk mengetahui dan memahami fungsi dari alat kesehatan 

B. Landasan Teori 
Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin,  implan  yang tidak  
mengandung  obat  yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan 
dan  meringankan  penyakit, merawat orang sakit  serta memulihkan  kesehatan  pada  
manusia  dan/atau  membentuk  struktur  dan memperbaiki fungsi tubuh. 

I. Alkes yang seharusnya ada di Apotik 

1. Alat Pembalut 

2. Alat Perawatan 

3. Alat untuk Penampungan 
4. Hospital Wares-Penunjang Pemeriksaan 

5. Cathether 

6. Jarum suntik 

7. Alat Semprit 
8. Paratus 
9. Jarum 
Bedah 
10.Benan
g Bedah 

11.Alat untuk mengambil atau memberikan cairan 

II. Alat Kedokteran Umum 

1. Alat Diagnostik 

2. Lain-lain (torniquet, sarung tangan) 

III. Alat-alat Bedah 

IV. Alat-alat Bedah Tulang 

V. Alat-alat Perlengakapan RS : 

1. Kamar Pasien 

2. Kamar Operasi (Operasi Kamer = OK) 
3. Kamar Bersalin (Verlos Kamer = VK) 

4. Kamar Rontgen 

5. Kamar Bayi 

6. Kamar ICU (Intensive Care Unit) 
7. Kamar Emergency 

8. Lain-lain 

VI. Hospital Linen Wears 

 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat kesehatan 

D. Prosedur Kerja 

1. Mengamati jenis alat kesehatan 

2. Mencatat fungsi/kegunaan alat kesehatan 

3. Diskusi 

4. Ujian 

E. Lembar Kerja 

- 



PERCOBAAN II 

PENGGUNAAN OBAT BEBAS, BEBAS TERBATAS DAN SEDIAAN KHUSUS 

A. Tujuan percobaan 

Tujuan percobaan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami cara melakukan skrining resep pasien hipertensi 

kondisi khusus 

2. Untuk mengetahui dan memahami cara perhitungan dosis dan bahan dalam resep 
pasien hipertensi kondisi khusus 

3. Untuk mengetahui dan memahami cara pelayanan informasi obat dan konseling 
pasien hipertensi kondisi khusus 

B. Landasan Teori 

Obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk 
mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka 
penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan 
kesehatan dan kontrasepsi. 

Obat dapat dibagi menjadi 4 golongan yaitu : 

1. Obat Bebas 

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep 
dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau 
dengan garis tepi berwarna hitam. 

Contoh : Parasetamol 

2. Obat Bebas Terbatas 

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih 
dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda 
peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah 
lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. 

Contoh : CTM 

3. Obat Keras dan Psikotropika 

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. 
Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah 
dengan garis tepi berwarna hitam. 

Contoh : Asam Mefenamat 

Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, 
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang 
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 

Contoh : Diazepam, Phenobarbital 

4. Obat Narkotika 

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis 
maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan 

ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin 

Tanda peringatan 

Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, berupa 



P no. 2 

Awas! Obat Keras 
Hanya untuk kumur, 
jangan 

ditelan 

P no. 5 

Awas! Obat 
Keras Tidak 
boleh ditelan 

P no. 3 

Awas! Obat Keras 
Hanya untuk bagian luar 

badan 

P no. 6 

Awas! Obat Keras 

Obat wasir, jangan 

ditelan 

empat persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar 
2  (dua)  centimeter  dan memuat pemberitahuan berwarna putih sebagai berikut : 

  
 

 

 

Cara Penggunaan Obat 

a. Penggunaan obat tidak untuk pemakaian secara terus menerus. 

b. Gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau brosur. 

c. Bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, hentikan 
penggunaan dan tanyakan kepada Apoteker dan dokter. 

d. Hindarkan menggunakan obat orang lain walaupun gejala penyakit sama. 

e. Untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap, tanyakan 

kepada Apoteker. 

Petunjuk Pemakaian Obat Salep Mata 

a. Ujung tube salep jangan tersentuh oleh benda apapun (termasuk mata). 

b. Cuci tangan, kepala ditengadahkan, dengan jari telunjuk kelopak mata bagian 
bawah ditarik ke bawah untuk membuka kantung konjungtiva, tube salep mata 
ditekan hingga salep masuk dalam kantung konjungtiva dan mata ditutup selama 
1-2 menit. Mata digerakkan ke kiri-kanan, atas- bawah. 

c. Setelah digunakan, ujung kemasan salep diusap dengan tissue bersih (jangan 
dicuci dengan air hangat) dan wadah salep ditutup rapat. 

d. Cuci tangan untuk menghilangkan obat yang mungkin terpapar pada tangan. 

C. Alat dan Bahan 

Obat Sampel 

D. Prosedur Kerja 

1. Mengamati jenis obat sampel 

2. Melakukan penggolongan terhadap obat sampel 

3. Memperhatikan peragaan cara penggunaan obat sediaan khusus melalui video 

4. Diskusi 

5. Ujian 

 
 

E. Lembar Kerja 
 

P no. 4 
Awas! Obat 

Keras 
Hanya untuk dibakar 

P no. 1 

Awas! Obat Keras 
Bacalah aturan 

memakainya 



PERCOBAN III HIPERTESI 



a. Untuk mengetahui dan memahami cara melakukan skrining resep pasien hipertensi 

kondisi khusus 

b. Untuk mengetahui dan memahami cara perhitungan dosis dan bahan dalam resep 
pasien hipertensi kondisi khusus 

c. Untuk mengetahui dan memahami cara pelayanan informasi obat dan konseling 
pasien hipertensi kondisi khusus 

B. Landasan Teori 

Defenisi 

Tekanan darah tinggi (hipertensi) adalah suatu peningkatan tekanan darah di 
dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, 
dimana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya 
resiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan 
ginjal. 

Klasifikasi Tekanan Darah Pada Dewasa 

Kategori Sistolik 
(mmHg) 

Diastolik 
(mmHg) 

Normal <120 dan <80 

Prehipertensi 120-139 atau 80-89 

Hipertensi Stadium 
1 

140-159 atau 90-99 

Hipertensi Stadium 
2 

≥160 atau ≥100 

Sumber: The 7th Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, 
and Treatment of High Blood Pressure 

Penanganan Farmakologi dan Non 

Farmakologi Penanganan Non 

Farmakologi 

Modifikasi Gaya Hidup 

Modifikasi gaya hidup dan kontrol faktor risiko lain merupakan dasar untuk terapi 
antihipertensi. Sekitar 3-6 bulan modifikasi gaya hidup sebaiknya dicoba dilakukan 
sebelum terapi dengan antihipertensi dimulai. Jika modifikasi gaya hidup tidak dapat 
mengubah tekanan darah maka direkomendasikan menggunakan senyawa obat 
antihipertensi. 
 
 

Modifikasi Gaya Hidup untuk Mengatur Hipertensi* 

Modifikasi Rekomenda
si 

Penurunan SBP 

perkiraan (rentang) 

Penurunan 
bobot badan 

Menjaga bobot badan normal (body mass 

index 18,5-24,9 kg/m2) 

5-20 mmHg/10 kg 

pengurangan 

bobot badan 

DASH eating plan Mengkonsumsi banyak buah-buahan, 

sayuran, 

dan produk rendah lemak dengan 

pengurangan kandungan lemak total dan 

lemak jenuh. 

8-14 mmHg 



Pengurangan 
konsumsi 
natrium 

Pengurangan konsumsi natrium yang tidak 

lebih 

dari 100 mmol per hari (2,4 g natrium 

atau 6 gram natrium klorida) 

2-8 mmHg 

Aktivitas fisik Melakukan aktivitas fisik aerobik teratur 

seperti 

jalan cepat (setidaknya 30 menit per hari, 

hampir 

4-9 mmHg 

 setiap hari dalam seminggu)  

Pengurangan 
konsumsi 
alkohol 

Membatasi konsumsi tidak lebih dari 2 
drinks (1 oz atau 30 mL etanol, seperti 24 
oz bir, 10 oz wine, atau 3 oz 80-proof 
whinskey) per hari untuk pria dan tidak 
lebih dari 1 drinks per hari untuk wanita dan 
orang yang memiliki berat yang 
rendah. 

2-4 mmHg 

Keterangan : 

DASH : Dietary Approaches to Stop Hypertension 

* : Pengurangan risiko kardiovaskular dengan menghindari merokok. Efek 
dapat meningkat atau menurun bergantung pada individu. 

Penanganan Farmakologi 

Antihipertensi dibagi menjadi 9 kelas sebagai ahtihipertensi primer yaitu diuretik, beta-
blocker, ACE inhibitor, angiotensin II receptor blocker, dan calcium channel blocker. 
Antihipertensi dapat digunakan tunggal ataupun kombinasi. Beberapa kelas ini seperti 
diuretik, beta blocker dan calcium channel blocker memiliki subkelas yang berbeda 

mekanisme kerja, efek samping. Selain antihipetensi primer, terdapat pula 

antihipertensi alternatif yaitu alpha blocker, central 2-agonist, adrenergic inhibitor 

dan vasodilator. 

Diuretik 

a. Loop diuretik 

Loop diuretik bekerja pada ginjal pada bagian thick ascending limb dengan cara 

menginhibisi simporter Na+-Cl--K+. Inhibisi simporter Na+-Cl--K+ menyebabkan 
terhambatnya reabsorpsi ion natrium, klorida dan kalium yang seharusnya terjadi 
pada thick ascending limb. 
Loop diuretik merupakan diuretik yang memiliki efikasi tinggi karena 90% 
reabsorpsi natrium terjadi pada thick ascending limb. Selain menghambat 
rabsorpsi natrium, kalium dan klorida, loop diuretik juga menghambat reabsorpsi 

Ca2+ dan Mg 2+. 

b. Diuretik thiazida 

Diuretik thiazida bekerja pada ginjal dengan cara menginhibisi transport NaCl pada 

distal convoluted tubule. Target kerja obat ini pada simporter Na+-Cl-. Inhibisi 

simporter Na+-Cl- pada distal convolutes tubule menyebabkan terhambatnya 
absorpsi ion natrium, dan klorida karena tempat ini adalah tempat terjadinya 
reabsorpsi natrium, klorida dan kalium. 
Diuretik thiazida merupakan diuretik yang memiliki efikasi sedang (maksimum 
ekskresi natrium hanya 5%) karena 90% reabsorpsi natrium terjadi di thick 
ascending limb yang letaknya lebih awal daripada distal convoluted tubule. Selain 
menghambat reabsorpsi natrium dan klorida, diuretik thiazida menghambat kalium. 

c. Diuretik hemat kalium 
Diuretik hemat kalim bekerja pada late distal tubule dari ginjal dengan cara 
menginhibisi simporter. Simporter yang dihambat adalah simporter yang bekerja 



mereabsorpsi Na+ dan mengeksresi K+ dan H+. Oleh karena itu, ketika obat ini 
bekerja maka reabsopsi natrium terhambat dan eksresi kalium pun terhambat 
sehingga disebut sebagai diuretik hemat kalium. 

d. Antagonis aldostreron 
Antagonis aldosteron bekerja pada late distal tubule yang bekerja dengan cara 
menginhibisi aldosteron untuk bekerja. Aldosteron berfungsi untuk meretensi 
garam dan air. Oleh karena itu, antagonis aldosteron menghambat kerja 
aldosteron sehingga tidak terjadinya retensi garam dan air. 

-blocker 
-blocker bekerja dengan cara menurunkan kontraktilitas miokardia, menurunkan 

denyut jantung dan kardiak output dan menurunkan sekresi rennin. Selain itu, dapat 
menurunkan tekanan darah dengan mekanisme lain yaitu dengan cara mengubah 
kontrol system saraf simpatik, sensitivitas baroreseptor, fungsi neuron adrenergic 
perifer dan meningkatkan sistesis prostaglandin. 

 
Calcium channel blocker 
Obat golongan calcium channel blocker (CCB) bekerja menurunkan tekanan darah 
dengan cara merelaksasi otot polos arteriolar dan menurunkan resistensi perifer 
pembuluh darah. 

 
Angiotensin converting enzim inhibitor 
Obat golongan angiotensin converting enzim inhibitor (ACEI) bekerja dengan cara 
menginhibisi enzim ACE. Enzim ini berfungsi mengubah angiotensin I menjadi 
angiotensin II. Fungsi dari angiotensin II adalah sebagai berikut: 

• Vasokonstriktor, angiotensin II dapat mengkonstriksi pembuluh darah sehingga 
dapat meningkatkan tekanan darah. 

• Memicu rasa haus, peningkatan volume darah dapat meningkatkan tekanan darah. 

• Memicu pembentukan aldosteron, aldosteron berfungsi untuk meningkatkan 
reabsorpsi natrium sehingga meretensi air dan meningkatkan tekanan darah. 

• Memicu pelepasan ADH (antidiuretik hormone) yang bekerja dalam meretensi air 
sehingga meningkatkan volume darah dan tekanan darah. 

 

Inhibisi ACE dapat mencegah terbentuknya angiotensin II sehingga dapat 
menurunkan tekanan darah. Selain itu, ACEI pun menghambat inaktivasi bradikinin 

sehingga bradikinin diubah menjadi NO dan PGI2. 

 
Angiotensin II receptor blocker 



Obat golongan angiotensin II receotir blocker bekerja menurunkan darah dengan cara 

berikut: 

• Merelaksasi otot polos 

• Meningkatkan eksresi garam dan air 

• Menurunkan volume darah 

• Menginhibisi kontraksi otot polos 

• Menginhibisi rasa haus 

• Menginhibisi pelepasan vasopressin, aldosteron, katekolamin adrenal 

• Menginhibisi peningkatan nurotransmisi noradrenergic 

Alpha blocker 
Obat golongan ini bekerja dengan cara menurunkan resistensi arteriolar dan 
meningkatkan kapasitas vena. Meskipun dalam jangka waktu pendek obat ini memicu 
peningkatan denyut jantung dan aktivitas rennin. Namun, dalam jangka waktu lama 
denyut jantung dan aktivitas rennin kembali ke normal dan vasodilatasi tetap terjadi. 

 

Central 2-agonist 

Obat golongan ini bekerja dengan cara menurunkan outflow simpatik dari system 
saraf pusat. Penurunan kadar epinefrin dalam plasma berkolerasi dengan efek 
hipotensi. 

 
Peripheral adrenergic inhibitor 

Salah satu contoh obat golongan ini adalah reserpin. Mekanisme kerja reserpin 
adalah terikat kuat pada vesikula penyimpanan adrenergic pada neuron adrenergic 
peripheral dan pusat. Interaksi ini menghamabat transporter katekolamin vesicular 
yang memfasilitasi penyimpanan vesikula sehingga ujung saraf kehilangan 
kemampuannya untuk menyimpan norepinefrin dan dopamine. Katekolamin akan 
terpapar ke sitoplasma dan selanjutnya dimetabolisme oleh monoaminoksidase 
intraneuronal. 

 
Vasodilator 
Obat golongan ini bekerja dengan merelaksasi otot polos sehingga menurunkan 
resistensi perifer yang menyebabkan penurunn tekanan darah. 

Algoritma Penanganan Hipertensi 



 
 

C. Alat dan Bahan 

a. Resep 

b. Etiket 

c. Copy resep 

d. Lembar kerja 

e. Sampel obat 

f. Zak obat 
 

D. Prosedur Kerja 

a. Memilih salah satu resep yang telah disediakan 

b. Melakukan skrining terhadap resep meliputi kelengkapan administrasi, kesesuaian 
farmasetis, dosis dan pertimbangan klinis 

c. Menyiapkan obat sesuai permintaan dalam resep 

d. Membuat Etiket dan Copy Resep 

e. Menyerahkan obat disertai penyampaian informasi, KIE dan Konseling kepada 
pasien 

 

E. Lembar 
Kerja 

Terlampir 
 
 



PERCOBAAN IV 

DIABETES MELLITUS 



a. Untuk mengetahui dan memahami cara melakukan skrining resep pasien DM kondisi 
khusus 

b. Untuk mengetahui dan memahami cara perhitungan dosis dan bahan dalam resep 
pasien DM kondisi khusus 

c. Untuk mengetahui dan memahami cara pelayanan informasi obat dan konseling 
pasien DM kondisi khusus 

B. Landasan Teori 

Defenisi 

Diabetes mellitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan 
metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula 
darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein sebagai 
akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh 
gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar 
pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin 
(WHO, 1999). 

American Diabetes Association (ADA) merivisi klasifikasi Diabetes 

Insulin Dependent Dibetes Melitus (IDDM)  Diabetes type I terjadi karena destruksi 
otoimun dari sel- sel β pulau Langerhans kelenjar pankreas langsung mengakibatkan 
defisiensi sekresi insulin. 

Non Insulin Dependent Dibetes Melitus (NIDDM)  Diabetes type II terjadi karena sel-
sel sasaran insulin gagal atau tak mampu merespon insulin secara normal (Resistensi 
Insulin) 

Simptom DM tipe 1 

a. Poliuria : peningkatan kadar glukosa dalam darah menyebabkan efek diuresis 
osmotik di ginjal shg vol urin meningkat 

b. Polidipsia : vol urin banyak, rasa haus, banyak minum 

c. Polifagia : ketidakmampuan untuk menggunakan makanan & menyimpannya sbg 
cadangan energi 

d. Adanya keton dalam urin 

PENATALAKSANAAN 

DIABETES TERAPI 

TANPA OBAT 

a. Pengaturan Diet 
Diet yang baik merupakan kunci keberhasilan penatalaksanaan diabetes. Diet 
yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang seimbang dalam hal 
karbohidrat, protein dan lemak, sesuai dengan kecukupan gizi baik sebagai 
berikut: 

•Karbohidrat : 60-70% 

•Protein  : 10-15% 

•Lemak  : 20-25% 

b. Olah Raga 

Berolah raga secara teratur dapat menurunkan dan menjaga kadar gula darah 
tetap normal. Saat ini ada dokter olah raga yang dapat dimintakan nasihatnya 
untuk mengatur jenis dan porsi olah raga yang sesuai untuk penderita diabetes. 
Prinsipnya, tidak perlu olah raga berat, olah raga ringan asal dilakukan secara 
teratur akan sangat bagus pengaruhnya bagi kesehatan. 

TERAPI OBAT TERAPI INSULIN 



Terapi insulin merupakan satu keharusan bagi penderita DM Tipe 1. Pada DM Tipe I, 
sel-sel βLangerhans kelenjar pankreas penderita rusak, sehingga tidak lagi dapat 
memproduksi insulin. Sebagai penggantinya, maka penderita DM Tipe I harus 
mendapat insulin eksogen untuk membantu agar metabolisme karbohidrat di dalam 
tubuhnya dapat berjalan normal. Walaupun sebagian besar penderita DM Tipe 2 tidak 
memerlukan terapi insulin, namun hampir 30% ternyata memerlukan terapi insulin 
disamping terapi hipoglikemik oral. 
Untuk terapi, ada berbagai jenis sediaan insulin yang tersedia, yang terutama 
berbeda dalam hal mula kerja (onset) dan masa kerjanya (duration). Sediaan insulin 
untuk terapi dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu: 

1. Insulin masa kerja singkat (Short-acting/Insulin), disebut juga insulin reguler 

2. Insulin masa kerja sedang (Intermediate-acting) 

3. Insulin masa kerja sedang dengan mula kerja cepat 

4. Insulin masa kerja panjang (Long-acting insulin) 

 
TERAPI OBAT HIPOGLIKEMIK ORAL 

Penggolongan Obat Hipoglikemik Oral: 

1. Sulfonilurea : Merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas, sehingga hanya 
efektif pada penderita diabetes yang sel-sel β pankreasnya masih berfungsi 
dengan baik. Contoh Gliburida/Glibenklamida, Glipizida, Glikazida, Glimepirida, 
Glikuidon. 

2. Meglitinida : Merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas. Contoh Repaglinide 

3. Turunan fenilalanin : Meningkatkan kecepatan sintesis insulin oleh pankreas. Contoh 

Nateglinide 

4. Biguanida : Bekerja langsung pada hati (hepar), menurunkan produksi glukosa 
hati. Tidak merangsang sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Contoh Metformin 

5. Tiazolidindion : Meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin. Berikatan dengan 
PPARγ (peroxisome proliferator activated receptor-gamma) di otot, jaringan lemak, 
dan hati untuk menurunkan resistensi insulin. Contoh Rosiglitazone, Troglitazone, 
Pioglitazone. 

6. Inhibitor α-glukosidase : Menghambat kerja enzim-enzim pencenaan yang 
mencerna karbohidrat, sehingga memperlambat absorpsi glukosa ke dalam darah. 
Contoh Acarbose, Miglitol. 

 

D. Alat dan Bahan 

1. Resep 

2. Etiket 

3. Copy resep 

4. Lembar kerja 

5. Sampel obat 

6. Zak obat 
 

E. Prosedur Kerja 

1. Memilih salah satu resep yang telah disediakan 

2. Melakukan skrining terhadap resep meliputi kelengkapan administrasi, kesesuaian 
farmasetis, dosis dan pertimbangan klinis 

3. Menyiapkan obat sesuai permintaan dalam resep 

4. Membuat Etiket dan Copy Resep 

5. Menyerahkan obat disertai penyampaian informasi, KIE dan Konseling kepada 
pasien 

 

F. Lembar Kerja 



Terlampir 
 
 



PERCOBAAN V HIPERLIPIDEMIA 



1. Untuk mengetahui dan memahami cara melakukan skrining resep pasien 
hiperlipidemia kondisi khusus 

2. Untuk mengetahui dan memahami cara perhitungan dosis dan bahan dalam resep 
pasien hiperlipidemia kondisi khusus 

3. Untuk mengetahui dan memahami cara pelayanan informasi obat dan konseling 
pasien hiperlipidemia kondisi khusus 

B. Landasan Teori 

Hiperlipidemia didefinisikan sebagai peningkatan satu atau lebih dari: kolesterol, 

kolesterol ester, atau trigliserida. Lemak merupakan zat kaya energi yang digunakan 

untuk proses metabolisme dalam tubuh yang dapat diperoleh dari makanan ataupun 

dibentuk di dalam tubuh terutama dalam hati dan dapat disimpan dalam sel-sel lemak 

untuk kemudian dapat dipergunakan tubuh. Hiperlipidemia merupakan penyebab 

utama aterosklerosis dan kondisi lain terkait aterosklerosis, seperti penyakit terkait 

jantung (PJK), ischemic cerebrovascular disease dan peripheral vascular disease. 

Kondisi ini terhitung sebagai penyebab mortilitas dan morbiditas tertinggi di kalangan 

usia dewasa (Brunton et al., 2008). 

Kisaran Nilai Normal Kadar Lemak 
Pemeriksaan laboratorium Kisaran yg ideal (mg/dL darah) 

Kolesterol total 120-200 

Kilomikron Negatif setelah berpuasa selama 
12 jam 

VLDL 1-30 

LDL 60-160 

HDL 35-65 

Perbandingan LDL 
dengan HDL 

<3,5 

Trigliserida 10-160 

 
Hiperlipid : 

1. Primer, berasal dari kelainan gen tunggal yang diwarisi atau lebih sering 

disebabkan factor genetic dan lingkungan. 

2. Sekunder, biasa disebabkan penyakit metabolic seperti DM, asupan alcohol 

berlebih, hipotiroidisme, atau sirosis. 

Tujuan terapi : 

Menurunkan kadar kolesterol total, LDL sehingga dapat menurunkan resiko timbulnya 

atau kekambuhan dari infark miokard, angina, gagal jantung, stroke iskemik, atau 

bentuk penyakit perifer. 

Terapi : 

1. Non farmakologi 

a. Modifikasi gaya hidup 

b. Batasi konsumsi lemak jenuh dan alcohol 

c. Konsumsi ikan kaya omega-3 

 

 

 

 

 

 

2. Farmakologi (Dipiro,428) 



Tip

e 

kategori Terapi 

I Kolesterol naik, LDL rendah/normal, TG 

naik, 

kilomikron berlebih 

Tidak ada indikasi 

IIa Kolesterol normal/naik, LDL naik, TG 

normal, 

Statin, Resin, 

Niasin 

IIb Kolnaik, LDL naik, TG naik Statin, Fibrat, 

Niasin 

III Kolesterol naik, LDL rendah/normal, TG 

naik, 

VLDL naik, LDL naik 

Fibrat 

Niasin 

IV Kolesterol naik/normal, LDL normal,TG 

naik, 

VLDL naik 

Fibrat 

Niasin 

V Kolesterol naik, LDL normal, TG naik, 

kilomikron 

dan VLDL naik 

Fibrat 

Niasin 

 

C. Alat dan Bahan 

1. Resep 

2. Etiket 

3. Copy resep 

4. Lembar kerja 

5. Sampel obat 

6. Zak obat 
 

D. Prosedur Kerja 

1. Memilih salah satu resep yang telah disediakan 

2. Melakukan skrining terhadap resep meliputi kelengkapan administrasi, kesesuaian 
farmasetis, dosis dan pertimbangan klinis 

3. Menyiapkan obat sesuai permintaan dalam resep 

4. Membuat Etiket dan Copy Resep 

5. Menyerahkan obat disertai penyampaian informasi, KIE dan Konseling kepada 
pasien 

 

E. Lembar Kerja 

Terlampir 



PERCOBAAN VI ASMA 



1. Untuk mengetahui dan memahami cara melakukan skrining resep pasien asma 
kondisi khusus 

2. Untuk mengetahui dan memahami cara perhitungan dosis dan bahan dalam resep 
pasien asma kondisi khusus 

3. Untuk mengetahui dan memahami cara pelayanan informasi obat dan konseling 
pasien asma kondisi khusus 

B. Landasan Teori 
Asma merupakan penyakit kronis saluran pernapasan yang ditandai dengan 
peningkatan reaktivitas terhadap berbagai stimulus dan sumbatan saluran napas yang 
bisa kembali spontan atau dengan pengobatan yang sesuai.Tujuan utama 
penatalaksanaan asma adalah dengan meningkatkan dan mempertahankan kualitas 
hidup agar pasien asma dapat hidup normal tanpa hambatan dalam melakukan 
aktivitas sehari-hari. 
Asma dapat diklasifikasikan berdasarkan etiologi, berat penyakit dan pola 
keterbatasan aliran udara.Klasifikasi asma berdasarkan berat penyakit penting bagi 
pengobatan dan perencanaan penatalaksanaan jangka panjang, semakin berat asma 
semakin tinggi tingkat pengobatan. 

 

Derajat asma Gejala Fungsi Paru 

I. Intermiten Siang hari <2 kali per 
minggu Malam hari <2 kali 
per bulan Serangan 
singkat 

Tidak ada gejala antar 

serangan Intensitas 

serangan bervariasi 

Variabilitas APE < 
20% VEP1 >80% 
nilai prediksi 
APE >80% nilai terbaik 

II. 
Persisten 
Ringan 

Siang hari > 2 kali per minggu, tetapi < 1 kali 
per hari Malam hari > 2 kali per bulan 
Serangan dapat mempengaruhi aktifitas 

Variabilitas APE 
20 - 30% 
VEP1 >80% 
nilai prediksi 
APE >80% nilai terbaik 

III. 
Persisten 
Sedang 

Siang hari ada gejala 
Malam hari > 1 kali per minggu 
Serangan mempengaruhi 
aktifitas Serangan >2 kali per 
minggu Serangan berlangsung 
berhari-hari 

Sehari-hari menggunakan inhalasi β2-agonis 

short acting 

Variabilitas APE > 
30% VEP1 60-80% 
nilai prediksi 

APE 60-80% nilai 

terbaik 

IV. 
Persisten 
Berat 

Siang hari terus menerus ada 
gejala Setiap malam hari sering 
timbul gejala Aktifitas fisik 
terbatas 

Sering timbul serangan 

Variabilitas APE > 
30% VEP1 <60% 
nilai prediksi 

APE <60% nilai terbaik 

Terapi non farmakologi 

Edukasi pasien dan keluarga, untuk menjadi mitra dokter dalam penatalaksanaan 
asma.Edukasi kepada pasien/keluarga bertujuan untuk : 

- Meningkatkan pemahaman (mengenai penyakit asma secara umum dan pola penyakit 

asma sendiri) 

- Meningkatkan keterampilan (kemampuan dalam penanganan asma sendiri/asma 

mandiri)  

- Meningkatkan kepuasan 

- Meningkatkan rasa percaya diri 



- Meningkatkan kepatuhan (compliance) dan penanganan mandiri 

- Membantu pasien agar dapat melakukan penatalaksanaan dan mengontrol asma 

- Tukar menukar informasi (sharing of information group) 

- Diskusi 
Terapi 
farmakologi 
Penggolongan 
obat Asma: 

1. Obat pelega nafas (reliever) 

 Diberikan saat serangan untuk mengatasi bronkospasme 

 Agonis β-2 kerja singkat inhalasi, kortikosteroid sistemik, antikolinergik inhalasi, 
teofilin kerja singkat, agonis β-2 kerja singkat oral (terbutalin, salbutamol, 
ferneterol) 

Agonis reseptor beta-adrenergik merupakan obat terbaik untuk mengurangi 
serangan asma yang terjadi secara tiba-tiba dan untuk mencegah serangan yang 
mungkin dipicu oleh olahraga. Bronkodilator ini merangsang pelebaran saluran 
udara oleh reseptor beta-adrenergik. 
Bronkodilator yang bekerja pada semua reseptor beta-adrenergik (misalnya 
adrenalin), menyebabkan efek samping berupa denyut jantung yang cepat, 
gelisah, sakit kepala dan tremor (gemetar) otot. Bronkodilator yang hanya bekerja 
pada reseptor beta2-adrenergik (yang terutama ditemukan di dalam sel-sel di paru-
paru), hanya memiliki sedikit efek samping terhadap organ lainnya. Bronkodilator 
ini (misalnya albuterol), menyebabkan lebih sedikit efek samping dibandingkan 
dengan bronkodilator yang bekerja pada semua reseptor beta-adrenergik. 
Jenis bronkodilator lainnya adalah theophylline. Theophylline biasanya diberikan 
per-oral (ditelan); tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari tablet dan sirup short-
acting sampai kapsul dan tablet long-acting. Pada serangan asma yang berat, bisa 
diberikan secara intravena (melalui pembuluh darah). 

Obat antikolinergik (contohnya atropin dan ipratropium bromida) bekerja dengan 
menghalangi kontraksi otot polos dan pembentukan lendir yang berlebihan di 
dalam bronkus oleh asetilkolin. Lebih jauh lagi, obat ini akan menyebabkan 
pelebaran saluran udara pada penderita yang sebelumnya telah mengonsumsi 
agonis reseptor beta2-adrenergik. 

2. Obat Pengontrol 

 Untuk mengurangi gejala harian 

 Kortikosteroid inhalasi, kortikosteroid sistemik, sodium kromolin, sodium 
nedokromil, teofilin lepas lambat, agonis β-2 kerja lama inhalasi, agonis β-2 
kerja lama oral, anti leukotrin & antihistamin lain (ketotifen, terfenadin, loratadin). 

Corticosteroid menghalangi respon peradangan dan sangat efektif dalam 
mengurangi gejala asma. Jika digunakan dalam jangka panjang, secara bertahap 
corticosteroid akan menyebabkan berkurangnya kecenderungan terjadinya 
serangan asma dengan mengurangi kepekaan saluran udara terhadap sejumlah 
rangsangan. 
Tablet atau suntikan corticosteroid bisa digunakan selama 1-2 minggu untuk 
mengurangi serangan asma yang berat. Untuk penggunaan jangka panjang 
biasanya diberikan inhaler corticosteroid karena dengan inhaler, obat yang sampai 
di paru-paru 50 kali lebih banyak dibandingkan obat yang sampai ke bagian tubuh 
lainnya. Corticosteroid per-oral (ditelan) diberikan untuk jangka panjang hanya jika 
pengobatan lainnya tidak dapat mengendalikan gejala asma. 
 
 
 

C. Alat dan Bahan 

1. Resep 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jantung
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala
http://id.wikipedia.org/wiki/Paru-paru
http://id.wikipedia.org/wiki/Paru-paru
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuluh_darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuluh_darah


2. Etiket 

3. Copy resep 

4. Lembar kerja 

5. Sampel obat 

6. Zak obat 

D. Prosedur Kerja 

1. Memilih salah satu resep yang telah disediakan 

2. Melakukan skrining terhadap resep meliputi kelengkapan administrasi, kesesuaian 
farmasetis, dosis dan pertimbangan klinis 

3. Menyiapkan obat sesuai permintaan dalam resep 

4. Membuat Etiket dan Copy Resep 

5. Menyerahkan obat disertai penyampaian informasi, KIE dan Konseling kepada 
pasien 

 

E. Lembar Kerja 

Terlampir 
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PUSTAKA ACUAN 

1. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek 

2. Pedoman penggunaan obat bebes, bebas terbatas dan sediaan khusus 

3. Pedoman pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 

4. Pharmaceutical care penyakit Hipertensi 

5. Pharmaceutical care penyakit DM 

6. Pharmaceutical care penyakit Asma 

7. Pharmaceutical care penyakit Hiperlipid 

8. Pharmaceutical care penyakit Infeksi 

9. Pharmaceutical care penyakit 
Reumatik 10.Farmakoterapi 
Dipiro 11.Farmakokinetika dan 
terminologi medis 12.Kapita 
selekta dispensing 
13.Ilmu resep 



LAMPIRAN I. LEMBAR KERJA RESEP 
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a. Karakteristik Obat 

1) Obat 1 

Komposisi: 

Dosis: 
Pemberian Obat:stro 
Intestinal. Kontra 
Indikasi: 

Peringatan: 

Efek Samping: 
Kategori kehamilan: 

2) Obat 2 

..... 

 
Kesimpulan skrining resep dan hasil analisis DRP (Drug Related Problem)serta Care 

Plan: 

 
 

 
 
 
 

 



PENYERAHAN DAN PEMBERIAN INFORMASI OBAT/PIO, KOMUNIKASI 
INFORMASI EDUKASI/KIE, DAN KONSELING 

 
 

 

No. Kriteria Informasi Isi 
Informasi 

1 Nama Obat  

2 Kegunaan 

obat/outcome terapi 

yang diharapkan 

 

3 Aturan pakai  

4 Waktu minum obat  

5 Cara pakai  

6 Durasi penggunaan 
obat 

 

7 Efek samping  

8 Penyimpanan  

9 Aktivitas yang 

disarankan/dihindari 

 

MONITORING 

 
Hal-hal yang perlu monitoring: 

a) Kondisi pasien, gejala yang dirasakan pasien, semakin membaik atau tidak. 

b) Memeriksa kemungkinan terjadinya alergi dan efek samping. 

c) Kepatuhan pasien minum obat. 

 
EVALUASI 

a) Keberhasilan terapi: pasien sembuh atau tidak, gejala atau keluhan 
hilang/tidak, pasien dapat beraktivitas seperti biasa. 

b) Ada/tidaknya gejala/keluhan dan penyakit lain yang timbul setelah/selama 

pengobatan. 
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