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RINGKASAN 

STUDI PERESEPAN ANTIBIOTIK GOLONGAN KUINOLON DI 
APOTEK FARMASI AIRLANGGA 

 
Nindya Pusporini 

 
  

 Antibiotik mempunyai peran dalam menangani penyakit infeksi 
yang merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di negara 
berkembang seperti Indonesia. Peresepan antibiotik yang tidak tepat dapat 
menimbulkan masalah seperti terjadinya resistensi. Pelayanan resep sendiri 
merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian sebagai tanggung jawab 
apoteker. Oleh karena itu, apoteker dalam melayani resep mempunyai 
peranan yang besar dalam mencegah hal-hal yang dapat merugikan pasien.   

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat profil peresepan 
antibiotik golongan kuinolon di Apotek Farmasi Airlangga. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian retrospektif, di mana peneliti melihat kembali 
resep antibiotik golongan kuinolon yang dilayani di apotek periode Januari 
hingga Desember 2013. Data yang diperoleh kemudian dituliskan ke dalam 
lembar pengumpul data dan diolah menggunakan program Microsoft Excel. 
Kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 60 lembar resep yang 
mengandung antibiotik golongan kuinolon. Generasi kedua kuinolon yaitu 
siprofloksasin dan ofloksasin sering diresepkan oleh dokter yaitu sebesar 
80,3% (n=49) diikuti generasi ketiga yaitu levofloksasin sebesar 19,7% 
(n=12). Dosis yang sering diresepkan dokter adalah siprofloksasin 500 mg 
dua kali sehari. Frekuensi pemakaian dan lama penggunaan kuinolon sudah 
sesuai seperti dalam pustaka. Untuk penulisan aturan pakai sebelum atau 
sesudah makan belum lengkap bila dibandingkan dengan penulisan yang 
terdapat dalam pustaka.  
 Untuk penulisan nama generik dan nama dagang, sesuai dengan 
anjuran pemerintah dokter menuliskan nama generik sebesar 63,9 (n=39). 
Sedangkan untuk profesi dokter yang menuliskan resep, paling banyak  
adalah dokter umum yaitu sebesar 61,7% ( n=37).  

Obat yang sering menyertai antibiotik golongan kuinolon adalah 
obat antihistamin (n=20), diikuti NSAID (n=19) dan analgesik non opioid 
(n=12). Pada penelitian ini terdapat 2 resep yang memiliki potensi interaksi 
yaitu antara siprofloksasin dengan antasida yang mengandung alumunium 
hidroksida dan magnesium hidroksida. Jenis interaksi yang terjadi adalah 
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berkurangnya absorbsi antibiotik kuinolon apabila diminum secara 
bersamaan. Hasil penelitian menunjukkan dosis obat yang diresepkan masih 
aman karena masuk dalam rentang dosis lazim.  
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gambaran 
peresepan antibiotik golongan kuinolon belum maksimal. Oleh karena itu  
apoteker berperan penting dalam memberikan informasi tambahan yang 
tidak terdapat pada resep sehingga tujuan terapi obat dapat tercapai. 
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