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RINGKASAN 

 

 Batuk merupakan mekanisme pelindungan fisiologis yang penting  

dan dapat juga sebagai gejala dari asma, penyakit gastro-oesophageal reflux 

dan  postnasal drip. Sedangkan menurut Yunus, F., 1993, batuk adalah 

suatu gejala gangguan atau kelainan saluran napas. Tujuan pengobatannya 

biasanya untuk meredakan batuk tetapi ada kalanya gejala tersebut akan 

hilang jika sesuai dengan pengobatan yang tepat. Terapi yang dipilih 

tergantung apakah batuk tersebut produktif atau non produktif 

(Sweetman,SC., 2009).  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 

peresepan obat batuk sediaan puyer di apotek wilayah Surabaya Utara yang 

meliputi jumlah lembar resep yang mengandung obat batuk, jumlah lembar 

yang mengandung obat batuk sediaan puyer, kandungan obat batuk 

(mengandung satu atau beberapa macam obat batuk), jumlah bungkus, 

aturan pakai, penulisan obat generik dan obat paten , dan antibiotik yang 

digunakan pada obat batuk sediaan puyer. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Empat apotek 

yang dipilih secara purposive sampling digunakan sebagai tempat 

pengambilan sampel. Sumber data dalam penelitian ini adalah resep bulan 

Januari-Maret 2011. Data yang didapat dari masing-masing variabel 

kemudian diolah dengan menggunakan program Microsoft Office Excel. 

 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebanyak 20,49% resep 

mengandung obat batuk. Puyer yang mengandung 1 macam obat batuk 

sebesar 59,38% sedangkan puyer yang mengandung dua atau tiga macam 

obat batuk sebanyak 40,63% dari total 224 resep. Puyer obat batuk yang 
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mengandung hanya  antitusif sebanyak 33,48% sedangkan kombinasi 

antitusif dengan mukolitik (16,07%) merupakan kombinasi yang paling 

sering diresepkan. Jumlah bungkus obat batuk dalam puyer yang berjumlah 

10 atau kurang  sebesar 24,55% sedangkan 11-15 bungkus sebesar 60,71%, 

16-20 bungkus sebesar 10,71%, 21-25 bungkus sebesar 0,45%, dan ≥26 

bungkus sebesar 3,57%. Penulisan nama generik sebesar 19,55% dan 

penulisan dengan  nama dagang sebesar 80,45% dari total 399 penulisan 

obat batuk dalam resep obat batuk bentuk puyer. Penggunaan antibiotik 

bersamaan dengan obat batuk bentuk puyer sebanyak 66,96% dan 70,97% 

dari resep tersebut, antibiotik dicampur jadi satu dengan obat batuk dalam 

satu sediaan puyer.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dokter masih sering 

meresepkan obat batuk dalam bentuk puyer. Sehingga apoteker yang 

bertanggung jawab atas pekerjaan kefarmasian harus meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam peracikan serta meningkatkan 

pelayanan mutu kefarmasian di apotek. 
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