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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pelayanan Kefarmasian 

 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 komperhensif yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas  hidup dari pasien (Menkes, 2004). 

 Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar 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 terdokumentasi dengan baik. 

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan 

pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu apoteker 

dalam menjalankan praktik harus sesuai standar. Apoteker harus mampu 

berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk 

mendukung penggunaan obat yang rasional. Sebagai upaya agar para apoteker 

dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan baik, Ditjen Yanfar dan 

Alkes, Departemen Kesehatan bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Farmasi 

Indonesia (ISFI) menyusun standar pelayanan kefarmasian di apotek. Hal ini 

sesuai dengan standar kompetensi apoteker di apotek untuk menjamin mutu 

pelayanan kefarmasian kepada masyarakat (Menkes, 2004). 

Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek disusun: 

a. Sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan profesi 

b. Untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional 

c. Melindungi profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian 

 Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir 

terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh 

apoteker disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien. 
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Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, 

akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat pada pasien 

sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, 

jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus 

dihindari selama terapi (Menkes, 2004). 

 Apoteker harus memberikan konseling mengenai sediaan farmasi, 

pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki 

kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya 

penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah. Untuk penderita penyakit 

tertentu seperti kardiovaskuler, diabetes, TBC, asma, dan penyakit kronis lainnya, 

apoteker harus memberikan konseling secara berkelanjutan. Setelah penyerahan 

obat kepada pasien, apoteker harus memberikan konseling secara berkelanjutan. 

Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan 

penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti kardiovaskuler, diabetes, 

TBC, dan penyakit kronis lainnya (Menkes, 2004). 

 

B. Swamedikasi 

 Menurut World Health Organization (WHO) swamedikasi adalah 

pemilihan dan penggunaan obat baik obat modern maupun obat tradisional oleh 

seseorang untuk melindungi diri dari penyakit dan gejalanya. Sedangkan 

menurut The International Pharmaceutical Federation (FIP) yang dimaksud dari 

swamedikasi atau self medication adalah  penggunaan obat non resep oleh 

seseorang atas inisiatif sendiri.  

 Swamedikasi akan memberikan manfaat yang besar berkaitan dengan 

penggunaan obat yang rasional untuk kesahatan jika dilakukan secara tepat. 

Namun bisa juga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak 

sembuhnya penyakit atau munculnya penyakit baru karena obat tersebut. Oleh 

karena itu untuk melakukan swamedikasi secara aman, efektif dan terjangkau, 

masyarakat perlu informasi,pengetahuan dan keterampilan yang jelas dan benar. 

 Untuk mengetahui kebenaran swamedikasi (menggunakan obat secara 

rasional) dapat digunakan indikator sebagi berikut: 
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a. Tepat obat, pelaku swamedikasi dalam melakukan pemilihan obat hendaknya 

sesuai dengan keluhan yang dirasakannya dan mengetahui kegunaan obat 

yang diminum. 

b. Tepat golongan, pelaku swamedikasi hendaknya menggunakan obat yang 

termasuk golongan obat bebas dan bebas terbatas. 

c. Tepat dosis, pelaku swamedikasi dapat menggunakan obat secara benar 

meliputi cara pemakaian, aturan pakai dan jumlah obat yang digunakan. 

d. Tepat waktu (lama pengobatan terbatas), pelaku swamedikasi mengetahui 

kapan harus menggunakan obat dan batas waktu menghentikannya untuk 

segera meminta pertolongan tenaga medis jika keluhannya tidak berkurang. 

e. Waspada efek samping, pelaku swamedikasi mengetahui efek samping yang 

timbul pada penggunaan obat sehingga dapat mengambil tindakan 

pencegahan serta mewaspadainya. 

 Penyakit yang umum disembuhkan dengan jalan swamedikasi antara lain 

sakit kepala, batuk, sakit mata, konstipasi, diare, sakit perut, sakit gigi, penyakit 

pada kulit seperti panu, sakit pada kaki dan lain sebagainya. 

 

C. Peran Farmasis dalam Swamedikasi 

 Menurut Blenkinsopp dan Paxton (2009) terdapat beberapa hal yang harus 

dikuasai oleh seorang farmasis pada pelayanan swamedikasi, yaitu:  

a. Membedakan antara gejala minor dan gejala yang lebih serius. 

“Triaging” adalah istilah yang diberikan untuk membedakan tingkat 

keseriusan gejala penyakit yang timbul dan tindakan yang harus di ambil. 

Farmasis telah memiliki prosedur untuk mengumpulkan informasi dari 

pasien, sehingga dapat memberikan saran untuk melakukan pengobatan atau 

menyarankan rujukan ke dokter. 

b. Kemampuan mendengarkan (Listening skills) 

Farmasis membutuhkan informasi dari pasien untuk membatu membuat 

keputusan dan merekomendasikan suatu terapi. Proses ini dimulai dengan 

suatu pertanyaan pembuka dan penjelasan kepada pasien kemungkinan 

diajukannya pertanyaan yang bersifat lebih pribadi. Hal ini diperlukan agar 
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farmasis dapat mengenali gejala lebih jauh, sehingga dapat 

merekomendasikan terapi yg benar. 

c. Kemampuan bertanya (Questioning skills) 

Farmasis harus memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dalam 

usaha untuk mengumpulkan informasi tentang gejala pasien. Farmasi harus 

mengembangkan suatu metode untuk mengumpulkan informasi yang terdiri 

dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus diajukan. Ada dua metode 

umum yang digunakan (Tietze, 2004): 

1) Yang pertama disingkat sebagai WHAM 

W : Who is the patient and what are the symptoms (siapakah pasien dan 

 apa gejalanya) 

H : How long have the symptoms (berapa lama timbulnya gejala) 

A : Action taken (tindakan yang sudah dilakukan) 

M : Medication being taken (obat yang sudah digunakan) 

2) Yang kedua dikembangkan oleh Derek Balon, seorang farmasis di London 

yaitu ASMETHOD 

A : Age / appearance (usia pasien) 

S  : Self or someone else (dirinya sendiri atau orang lain yang sakit) 

M : Medication (regularly taken on prescription or OTC) (pengobatan 

 yang sudah digunakan baik dengan resep maupun dengan non resep) 

E  : Extra medicine (usaha lain untuk mengatasi gejala sakit) 

T  : Time persisting (lama gejala) 

H : History (riwayat penyakit pasien) 

O  : Other symptoms (gejala lain) 

D : Danger symptom (gejala yang berbahaya). 

 

d. Pemilihan terapi berdasarkan bukti keefektifan. 

Farmasis memiliki dasar pengetahuan farmakologi, terapeutik dan 

farmasetika yang dapat digunakan untuk memberikan terapi yang rasional, 

didasarkan pada kebutuhan pasien. Selain melihat keefektifan bahan aktif 

suatu obat, farmasis juga harus memperhatikan interaksi potensial, 
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kontraindikasi, peringatan, dan profil efek samping dari bahan – bahan 

tambahan yang terkandung. Farmasis dapat menyarankan rujukan kepada 

dokter jika gejala timbul dalam waktu yang lama, masalah berulang dan 

semakin parah, timbul nyeri yang hebat, penggobatan gagal, timbul efek 

samping, dan gejala yang berbahaya. 

 

D. Dokumentasi Pengobatan 

 Dokumentasi yang baik adalah lebih dari sekedar mengisi formulir; akan 

tetapi, harus memfasilitasi asuhan pasien yang baik. Ciri-ciri yang harus dimiliki 

suatu dokumentasi agar bermanfaat untuk pertemuan dengan pasien meliputi 

(Jones, 2008):  

a. Informasi tersusun rapi, terorganisir, dan dapat ditemukan dengan cepat. 

b. Informasi dapat dipahami dengan mudah, sehingga setiap tenaga ahli asuhan 

kesehatan dapat menentukan apa permasalahan-permasalahannya, tindakan-

tindakan yang diambil, dan tindak lanjut yang diperlukan.  

c. Informasi subyektif dan obyektif bersifat akurat.  

d. Merupakan pengkajian terhadap informasi pasien, berfokus pada 

permasalahan-permasalahan terapi obat.   

e. Mencantumkan rencana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang 

teridentifikasi.  

f. Mencantumkan rencana pemantauan terapeutik dan tindak lanjut untuk 

memastikan bahwa setiap permasalahan dapat diatasi dan hasil-hasil nyata 

yang diharapkan pasien dapat terpenuhi. 

 Manfaat dokumentasi pengobatan  dalam  A Practical Guide to 

Pharmaceutical Care, American Pharmaceutical Association (2007) diantaranya:  

a. Merupakan rekaman permanen informasi pasien.  

b. Bertindak sebagai rekaman permanen dan bukti aktivitas asuhan pasien oleh 

farmasis.  

c. Mengkomunikasikan informasi penting kepada farmasis dan tenaga ahli asuhan 

kesehatan lainnya.  

d. Bertindak sebagai rekaman legal dari asuhan pasien yang diberikan.  
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e. Menyediakan bukti dari intervensi pasien dan pelayanan  manajemen terapi 

pegobatan untuk penggantian pengeluaran uang.  

 Dokumentasi yang dilakukan oleh apoteker seharusnya dapat memenuhi 

beberapa kriteria yaitu mudah dibaca, jelas, tidak menggunakan bahasa yang 

menghakimi, lengkap, penggunaan format standar yang tepat (misal, SOAP 

[subjective, objective, assessment, and plan] atau TITRS [title, introduction, text, 

recommendation, and signature]) dan cara menghubungi apoteker (misal, nomor 

telepon) (Lacy dkk., 1996). 

 Format SOAP mengatur informasi Catatan Pengobatan Pasien menjadi 

empat bagian: Data subyektif, data objektif, penilaian dan rencana. Informasi ini 

terstruktur dengan baik, tetapi sulit bagi pembaca untuk memindai dokumen 

informasi spesifik. Format gaya bebas mengatur  informasi ke dalam struktur 

apapun, yang terbaik sesuai pemikiran apoteker. Sangat mudah untuk menulis 

Catatan Pengobatan Pasien dalam format gaya bebas, tapi menemukan rincian 

spesifik mungkin sulit. Informasi penting lebih cenderung ditinggalkan dalam 

format ini dibandingkan dengan format lain. 

 Berdasarkan ASHP Guidelines on Documenting Pharmaceutical Care in 

Patient Medical Records komponen yang perlu disertakan dalam dokumentasi 

pengobatan, diantaranya yaitu : 

a. Demografi pasien 

b. Obat resep saat ini 

c. Obat nonprescription saat ini 

d. Obat resep obat dulu 

e. Obat nonprescription dulu 

f. Alergi obat 

g. Adverse drug reactions 

h. Dietary informedation 

i. Penilaian kepatuhan 

 Apoteker  harus  menjamin  pendokumentasian  dan  dokumentasi  seluruh  

aktivitas Pelayanan Kefarmasian yang dilaksanakan. Apoteker harus menyediakan 

dokumen yang dibutuhkan, antara lain (Depkes RI, 2011) : 
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a. Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik, 

b. Sumber informasi yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, 

c. Patient Medication Record (PMR), 

d. Monitoring Efek Samping Obat (MESO), 

e. Standar Prosedur Operasional (SPO). 
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