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Ketersediaan obat di sebuah apotek akan mempengaruhi hasii eli'; 

pelayanan obat yang bertujuan tercapainya pelayanan obat yang OCrlllUIt 

rasional, dan efisien. Ketidaksesuaian peresepan obat oleh doktcr rekanal 
Askes dengan FomlUlarium Askes mengakibatkan pengobatan pasiell "kal, 
tertunda apabiJa pasien harus membeli obat di apotek lain yang berd<lmpak 
penundaan kesembuhan pasien. Jumlah peserta Askes di Indonesi<l "ehe~<l' 
7,29010 dari total penduduk Indonesia (Kemenkes RI, 2012) didomm,h 
peserta berusia >40 tahun sebesar 57% dari total peserta Askes (AlA- \ki 
2012). lumlah peserta Askes di Jawa Timur mencapai 2.18l}.4l}.~ !IV" 

(Kemenkes RI, 2012). Hipertensi didefinisikan sebagai kenaikan lekan,\I1 
darah arteri secara terus-menerus (Dipiro, 2008). Prevalensl nasional 
Hipertensi pada penduduk umur > 18 Tahun adalah sebesar 31.7°0 dan :- aIll! 
melakukan pengobatan sebesar 7,6% (Depkes RI, 2008). Pt~n:akll 
hipertensi umum menyerang pada manusia berusia >40 tahun. Inl artim;l 
sejumlah 57% peserta Askes memiliki faktor resiko menderita hiperrl'n~' 
dan sebagian diantaranya melakukan pengobatan antihipertensi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahul [)Wlll 

kesesuaian peresepan obat antihipertensi peserta Askes dengan IWIIO dl 
Apotek Farmasi Airlangga Surabaya pada Januari - Juni tahun 2012. Prnfi! 
tersebut antara lain Jumlah penulisan Ri obat antihipertensi pada resep 
Askes dengan nama generik, nama dagang, bentuk sediaan. kekuatan h<lhan 
aktif, jumlah obat maksimal tiap Ri obat antihipertensi yang sesuai dengal' 
DPHO 2012 serta kesesuaian peresepan obat antihipertensi peserta ;\"kt~, 

dengan Formularium Askes (DPHO) secara menyeluruh dalam Do. Vanabc! 
pendataan yang dicocokkan antara lain nama obat, kekuatan bahan akllf 
bentuk sediaan, dan jumlah maksimaI obat yang diresepkan. Peneiitlal1 111 

merupakan penelitian deskriptif. Berdasarkan waktu, peneiitian ini termasu" 
penelitian retrospective. (nstrumen penelitian Ini berupa DPHO Askes ~O I :' 
dan lembar pengumpulan data obat yang diresepkan. Sampel pcnelitian in: 
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P1ah seluruh resep Askes yang mengandung obat antihipertensl dl ;\p')k' 
Farmasi Airlangga Surabaya pada bulan Januari - Juni 2012. Pcndat;ld: 
dilakukan dengan mencatat RI obat antihipertensi tiap lembar rcscr ,\,j.... 
pads. bulan tersebut pada lembar pengumpulan data. Setelah daw (m.1l ' 

makadilakukan pencocokan data dengan DPHO 2012. 
HasH penelitian ini menunjukkan jumlah lembar resep Askc\ \:u 

masuk dan dilayani oleh Apotek Farmasi Airlangga Surabaya raJa hid,' 

Januari Juni 2012 sebanyak 751 lembar yang diantaranya tcrdapat 
lembar resep Askes yang mengandung resep obat antihipertensi. I )all ; 

lembar resep terdapat 751 Recipe (RI) yang mana sejumlah 5 L' R ii' 

merupakan RI obat antihipertensi. Nama obat dari 511 RI obat anlihipClll'll' 
telah sesuai dengan DPHO 2012. Dad 511 RI obat antihipertensi direr"i"! 
basil: Jumlah penulisan RI obat antihipertensi pada resep Aske:-. den:.!.;: I 
nama generik sesuai DPHO 2012 sebesar 100,00%; Jumlah penulisan f.: 
obat antihipertensi pada resep Askes dengan nama dagang sesua! !WI II 
2012 sebesar 99,35%; Jumlah RI obat antihipertensi dalam penuli~an henlu~ 
sediaan pada resep obat antihipertensi Askes yang sesuai dcngan /)P}H; 
2012 sebesar 96,87%; Jumlah RI obat antihipertensi dalam pcnuilsw, 
kekuatan ballan aktif pada resep obat antihipertensi Askes yang ~e'llll 
dengan DPHO 2012 sebesar 85,71%; Jumlah RI obat antihipertensi dalan 
penulisan jumlah obat maksimal tiap RI obat antihipertensi reser Ask," 
yang sesuai dengan DPHO (yang tidak melebihi ketentuan pada Dl'IH) 
2012) sebesar 98,63%; Jumlah kesesuaian peresepan obat antihipcnen:-'l 
peserta Askes dengan Formularium Askes (DPHO) secara men)elurul: 

sebesar 83,95%. 
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