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RINGKASAN 
 

PROFIL PERESEPAN OBAT BATUK BERBENTUK SERBUK 
TERBAGI DI BEBERAPA APOTEK WILAYAH SURABAYA 

SELATAN 
 

Annisa Kurnia Indah 
 

Dewasa ini sediaan obat batuk dalam bentuk serbuk terbagi masih 
banyak diresepkan oleh dokter dan masih merupakan salah satu solusi 
dalam dunia pengobatan. Untuk mengobati batuk akut, digunakan obat-
obatan simptomatis yang dapat meredakan gejala. Pada batuk kronis, 
diperlukan kombinasi obat lain yang ditujukan sebagai pengobatan spesifik 
terhadap penyebab batuk tersebut, seperti pada batuk yang disebabkan oleh 
infeksi atau batuk karena asma. Terapi antibiotika diperlukan untuk 
mengobati batuk yang disebabkan oleh infeksi, karena antibiotika dapat 
membunuh atau menghambat perkembangbiakan bakteri penyebab infeksi. 
Untuk mencegah DRP (Drug Related Problem), obat batuk dan antibiotika 
pada sediaan serbuk terbagi harus dipisahkan dalam peracikannya. 
Pembagian obat batuk berdasarkan mekanisme farmakologinya adalah 
antitusif, ekspektoran, dan mukolitik. Antitusif digunakan untuk batuk 
kering, sedangkan ekspektoran dan mukolitik untuk batuk berdahak, 
sehingga pemberiannya tidak baik apabila dikombinasikan antara antitusif 
dengan ekspektoran karena mekanisme kerjanya berlawanan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil peresepan obat 
batuk berbentuk serbuk terbagi di beberapa apotek wilayah Surabaya 
Selatan yang meliputi jumlah resep yang mengandung obat batuk sediaan 
serbuk terbagi, komposisi obat batuk dalam sediaan serbuk terbagi, jumlah 
bungkus dan aturan pakai tiap R/ obat batuk sediaan serbuk terbagi, nama 
generik atau nama dagang yang dituliskan dalam peresepan obat batuk 
sediaan serbuk terbagi, serta ada atau tidaknya antibiotika pada resep obat  
batuk sediaan serbuk terbagi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pemilihan apotek 
yang digunakan sebagai tempat pengambilan sampel resep, yaitu sebanyak 
8 apotek,  dilakukan secara purposive sampling. Data yang diamati dalam 
penelitian ini adalah resep bulan Januari – Maret 2011. Data yang diperoleh 
dari resep tersebut kemudian dituliskan ke dalam lembar pengumpulan data, 
dan diolah menggunakan program Microsoft Office Excel. Kemudian 
hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak dokter yang 
meresepkan obat batuk dalam bentuk sediaan serbuk terbagi untuk pasien 
anak. Dari keseluruhan resep yang dilayani didapatkan 10,74 % obat batuk 
yang diresepkan dalam bentuk sediaan serbuk terbagi. Jumlah R/ obat batuk 
serbuk terbagi yang mengandung 1 macam obat batuk mencapai 65,11 % , 
lebih banyak dibandingkan R/ yang mengandung 2 macam obat batuk. 
Profil jumlah bungkus yang paling banyak diresepkan dokter antara 11-15 
bungkus dengan aturan pemakaian 3 kali sehari. Sehingga lama terapi 
terbanyak yang diinginkan dokter adalah sekitar 3-5 hari. Untuk penulisan 
signa p.r.n pada R/ obat batuk sediaan serbuk terbagi, sejumlah 0,89 % R/ 
yang mencantumkan keterangan tersebut dan dalam resep yang tidak 
tercantum signa p.r.n, 21,33 % adalah obat batuk serbuk terbagi yang 
digabung dengan antibiotika. Sedangkan sisanya, sebanyak 78,44 % 
merupakan obat batuk yang dipisah dengan antibiotika sehingga 
penulisannya kurang tepat. Hasil paling banyak menunjukkan bahwa obat 
batuk yang diresepkan dokter adalah obat dengan nama dagang dengan 
jumlah 69,34 %. Sisanya, sebanyak 30,66 % obat batuk yang diresepkan 
dalam bentuk sediaan serbuk terbagi ditulis dengan nama generik. Hal ini 
menunjukkan kurang suksesnya program pemerintah dalam sosialisasi obat 
generik kepada dokter-dokter yang ada di luar instansi pemerintah. Obat 
batuk yang dikombinasikan dengan antibiotika adalah yang paling banyak 
diresepkan dokter dalam resep obat batuk sediaan serbuk terbagi. Hal 
tersebut menunjukkan berdasarkan penulisan resep bahwa kemungkinan 
banyak pasien yang menderita batuk karena infeksi. Namun, kesadaran 
dokter dalam memisahkan penulisan resep antibiotika dengan obat batuk 
pada sediaan serbuk terbagi masih kurang. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak dokter 
yang meresepkan obat batuk dalam bentuk serbuk terbagi untuk pasien 
anak. Namun, penulisan resep oleh dokter terkait hal tersebut masih kurang 
tepat. Ada banyak kemungkinan DRP yang dapat terjadi sebagai akibat dari 
penulisan tersebut. Sehingga sebagai apoteker yang bertanggung jawab atas 
pekerjaan kefarmasian yang mengetahui segala masalah terkait obat, harus 
memberi informasi kepada penulis resep agar tidak terjadi DRP terkait 
pengobatan pasien dan outcome terapi yang diinginkan dapat tercapai. 
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ABSTRACT 
 

Profile of Cough Medicine’s Prescription in Extemporaneous Divided 
Powder Dosage Form at Several Pharmacies in South Surabaya 

 
Annisa Kurnia Indah 

 
Cough medicine in divided powder dosage forms are usually 

prescribed in polypharmacy that can cause drugs instability and interaction 
problems. The aim of the study was to know the profile of cough medicine’s 
prescription in divided powder dosage form at several pharmacies in South 
Surabaya. The study was a descriptive study. Eight pharmacies in South 
Surabaya were chosen by purposive sampling, and the prescription samples 
were taken from January-March 2011. The data was collected on a data 
collection forms, processed by Microsoft Office Excel, and showed as 
tables and diagrams. 

Almost all physicians still prescribed cough medicines in divided 
powder dosage form. There were 10.74 % prescription of cough medicines 
in divided powder dosage form, with 65.11 % of them contained one cough 
medicine. There were 43.56 % of cough medicine in divided powder recipes 
contained 11-15 wraps in each recipe. All of divided powder prescriptions 
were written for children. There were 99.11 % of cough medicine in divided 
powder dosage form prescribed without pro re nata. About 69.34 % 
prescriptions were written with branded generic name for cough medicines. 
There were 64.22 % prescriptions of cough medicine in divided powder 
dosage form prescribed with antibiotic.  

 
Keywords: Cough medicine prescriptions, divided powder, Surabaya 
pharmacies. 
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