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Abstrak 

Sediaan kapsul racikan biasanya diresepkan sebagai polifarmasi yang dapat menyebabkan masalah 

stabilitas dan interaksi obat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil peresepan kapsul racikan 

di Apotek “X” di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sampel resep yang diambil dari bulan 

Januari sampai Juni 2013. Data dicatat pada formulir pengumpulan data kemudian diproses dengan 

menggunakan Microsoft Office Excel, dan hasil ditampilkan bentuk tabel dan diagram. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar dokter umum dan spesialis masih meresepkan kapsul racikan. Ada 319 

(13.04%) resep  kapsul racikan yang mengandung 332 (39,71%) R/ racikan kapsul. Jumlah obat dalam setiap 

resep kapsul racikan bervariasi mulai dari dua obat sampai enam obat, 149 (44,88%) di antaranya berisi lebih 

dari lima obat di setiap R/. Ada 113 (34,04%) dari resep kapsul racikan yang mengandung 13-15 kapsul di setiap 

R/ dan  149 (44,88%) dari R/ total kapsul racikan mengandung 3 obat tablet utuh.  Kesimpulan dari hasil ini 

adalah dokter masih meresepkan kapsul racikan. Oleh karena itu, seorang apoteker harus meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan kefarmasian di apotek, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan kefarmasian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

 

Abstract 

Extemporaneous compounding capsule is usually prescribed as polypharmacy that may cause stability 

problems and drug interaction. The purpose of this study was to determine the profile of extemporaneous 

prescription compounding at Apotek “X” in Surabaya. The study was descriptive study. The prescriptions 

sampling taken from January to June 2013 prescriptions. The data was written on a collection forms, processed 

by Microsoft Office Excel, and showed as table and diagram. The result showed that most of the general and 

specialty physicians still prescribed extemporaneous compounding capsule. There were 319 (13.04%) 

extemporaneous compounding capsule prescriptions containing of   332 (39.71%) extemporaneous compounding 

capsule R/. The number of drug in each R/ of extemporaneous compounding capsule varied from two drugs to 

six drugs, 149 (44.88%) of them contained more than five drugs in each R/. There were 113 (34.04%) of 

extemporaneous compounding capsule R/s contained 13-15 capsuls in each R/, 149 (44.88%) of the total R/ 

extemporaneous compounding capsule contained 3 drugs of unchanged tablets. The conclusion of these results 

was physicians still prescribe extemporaneous compounding capsule dosage form. Therefore, a pharmacist have 

to increase knowledge and skills in compounding services, so they can improve their quality of pharmaceutical 

services and the development of science. 
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PENDAHULUAN 

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan 

termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, 

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan 

pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan 

obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan 

informasi obat, serta pengembangan obat, bahan 

obat dan obat tradisional  menurut (Departemen 

Kesehatan RI, 2009). 

Peresepan obat dalam bentuk racikan (serbuk, 

serbuk terbagi, kapsul racikan) di Apotek “X” di 

Surabaya masih diminati oleh dokter. Terutama 

sediaan kapsul racikan. Hal ini dikarenakan 

beberapa obat dengan kekuatan utuh untuk dosis 

dewasa dengan komposisi dan dosis tertentu tidak 

tersedia dalam bentuk sediaan jadi (Syamsuni, 

2007). Obat ini dapat dipersiapkan dalam bentuk 

kapsul racikan untuk mempermudah penggunaan 

obat pada pasien. Sediaan kapsul memiliki 

keuntungan dapat menutupi rasa dan bau obat yang 

kurang enak. Sediaan kapsul juga dapat 

memudahkan dalam penggunaannya karena dapat 

diberikan campuran kombinasi bahan obat dan dosis 

yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan individu 

(Syamsuni, 2007). 

Sediaan kapsul racikan dapat dibuat dari obat 

maupun bahan baku obat. Perubahan bentuk dari 

sediaan obat (tablet, kapsul, atau bentuk lainnya) 

menjadi kapsul racikan kemungkinan dapat 

berpengaruh pada stabilitas, efektifitas, dan 

keamanan serta tujuan dari formulasi sediaan obat 

tersebut. Misalnya, formulasi sediaan obat yang 

disalut enterik dan sediaan extended release 

hendaknya tidak digerus menjadi sediaan kapsul 

racikan (Cornish, 2005). 

Dalam penulisan resep, permintaan dokter 

kepada apoteker untuk membuat bentuk sediaan 

yang dikehendaki harus disertai jumlah yang 

diberikan (Scott, 2000). Cara visual merupakan 

metode pembagian yang paling banyak dilakukan di 

apotek karena cepat dan praktis. Namun cara ini 

memiliki banyak kelemahan, antara lain kurang 

dapat menjamin keseragaman dalam tiap kapsul 

(O’Connor et al., 2000). Karena itu jumlah kapsul 

yang diinginkan akan mempengaruhi pembagian 

serbuk dalam kapsul racikan sehingga diperoleh 

bobot sediaan yang seragam (Syamsuni, 2007). 

Permasalahan lain yang akan timbul terkait dengan 

peracikan sediaan  kapsul  racikan adalah  

homogenitas, keseragaman bobot, kehalusan partikel 

obat dan pemilihan metode yang tepat dalam proses 

peracikan kapsul racikan dengan benar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian lanjut mengenai profil 

peresepan sediaan kapsul racikan sebagai langkah 

awal penjaminan kontrol kualitas obat dalam sediaan 

tersebut. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan tergolong penelitian 

deskriptif,  yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan utama untuk membuat gambaran atau 

deskriptif  tentang suatu keadaaan secara obyektif. 

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-

langkah pengumpulan data, klasifikasi, 

pengolahan/analisis data, membuat kesimpulan, dan 

laporan (Notoatmodjo, 2005). Hasil dari  penelitian 

ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

peresepan kapsul racikan di Apotek “X” Surabaya. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

semua resep yang dilayani pada bulan Januari - Juni 

2013 di Apotek “X” Surabaya dengan kriteria resep 

yang ditulis oleh dokter umum dan dokter spesialis 

dan resep yang mengandung sediaan kapsul racikan. 

Variabel dalam penelitian ini meliputi spesialisasi 

dokter penulis resep kapsul racikan, jumlah lembar 

resep kapsul racikan, jumlah R/ kapsul racikan, 

jumlah obat tiap R/ kapsul racikan, jumlah kapsul 

racikan yang diminta dalam tiap resep, jumlah R/ 

kapsul racikan yang mengandung obat jadi dengan 

kekuatan utuh, jumlah  obat jadi dengan kekuatan 

utuh pada R/ kapsul racikan.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Berbagai spesialisasi dokter penulis resep 

sediaan kapsul racikan masih banyak menghendaki 

peresepan sediaan kapsul racikan (Tabel 1). Hal ini 

disebabkan beberapa obat dengan kekuatan utuh 

untuk dosis dewasa dengan komposisi dan dosis 

tertentu tidak tersedia dalam  bentuk sediaan jadi. 

Sehingga komposisi tablet dapat dipersiapkan dalam 

bentuk kapsul racikan untuk mempermudah 

penggunaan obat oleh pasien.  

 
Tabel 1. Spesialisasi Dokter Penulis Resep 

Dokter n(%) 

Umum 14(4,43%) 

Spesialis Jantung 1(0,32%) 

Spesialis Patologi Klinik 8(2,53%) 

Spesialis Kesehatan Jiwa 293(92,72%) 

Jumlah total 316(100,00%) 

 

 Sediaan kapsul memiliki keuntungan dapat 

menutupi rasa dan bau obat yang kurang enak. 

Sediaan kapsul juga dapat memudahkan dalam 

penggunaannya karena dapat diberikan campuran 

kombinasi bahan obat dan dosis yang lebih tepat 

sesuai dengan kebutuhan individu (Syamsuni, 2007), 

dengan cara ini dapat meningkatkan kepatuhan 

pasien dalam pemakaian obat. Adapun identitas 

dokter yang meresepkan sediaan kapsul racikan 

meliputi dokter spesialis kesehatan jiwa, dokter 

umum, spesialis patologi klinik, dan spesialis 

jantung. Penulis resep sediaan kapsul racikan 

terbesar adalah dokter spesialis kesehatan jiwa  

293(92,72%) dikarenakan tempat praktek dokter ini 

berdekatan atau bersebelahan dengan Apotek “X” 

Surabaya 
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 Dari hasil penelitian ini dapat diketahui dari 

2447 lembar resep yang di layani di Apotek “X” di 

Surabaya, jumlah lembar resep kapsul racikan 

sebesar  319 (13,04%) resep (Tabel 2). 

 
Tabel 2. Lembar Resep Kapsul Racikan 

Jenis lembar resep n(%)  

Lembar resep yang 
mengandung kapsul racikan 

319(13,04%) 

Lembar resep yang tidak 

mengadung kapsul racikan 
2128(86,96%) 

Jumlah total 2447(100,00 %) 

 

 Dari setiap lembar resep kapsul racikan yang 

mengandung R/ kapsul racikan adalah sebesar 332 

(39,71%) (Tabel 3). Peresepan sediaan kapsul 

racikan masih banyak dikehendaki oleh dokter, 

karena beberapa obat dengan kekuatan utuh untuk 

dosis dewasa dengan komposisi dan dosis tertentu 

tidak tersedia dalam bentuk sediaan jadi. Obat ini 

dapat dipersiapkan dalam bentuk kapsul racikan 

untuk mempermudah penggunaan obat oleh pasien.  

 
Tabel 3. Resipe  ( R/) Kapsul Racikan 

Resipe (R/) n(%) 

Resipe (R/) kapsul racikan 332(39,71%) 

Resipe (R/) non kapsul racikan 504(60,29%) 

Total 836(100%) 

 

 Sediaan kapsul juga dapat memudahkan dalam 

penggunaannya karena dapat diberikan campuran 

kombinasi bahan obat dan dosis yang lebih tepat 

sesuai dengan kebutuhan individu. Penyesuaian 

dosis dilakukan karena situasi klinik seperti penyakit 

liver dan ginjal, udema, volume distribusi dan ikatan 

obat-protein, interaksi obat, dan obesitas. Dosis obat 

yang diberikan kepada pasien dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya: faktor bahan obat itu 

sendiri, cara pemberian obat kepada pasien, faktor 

pasien (umur; berat badan; jenis kelamin; ras; 

obesitas; sensitivitas individu; keadaan patofisiologi; 

kehamilan dan laktasi) (Joenoes, 2003). 

 
Tabel 4.  Obat Tiap R/ Kapsul Racikan 

Jumlah Obat n(%) 

2 obat 82(24,70%) 

3 obat 61(18,37%) 

4 obat 22(6,63%) 

5 obat 149(44,88%) 

> 5 obat 18(5,42%) 

Total 332(100,00%) 

 

 Dalam setiap lembar resep sediaan kapsul 

racikan yang mengandung R/ kapsul racikan dimana 

tiap R/ kapsul racikan mengandung profil jumlah 

obat tiap R/ kapsul racikan dalam bentuk 

polifarmasi. Polifarmasi dapat menimbulkan 

masalah stabilitas bahan obat dan interaksi obat. 

Menurut Joenoes (2003), penulisan resep dikatakan 

tidak rasional bila dalam satu resep terdapat banyak 

(6-10) obat, karena kemungkinan terjadinya 

interaksi antar obat akan besar. Bila n jenis obat 

diberikan bersamaan sekaligus, maka kemungkinan 

terjadinya interaksinya adalah ½n (n-1). Dimana 

efek samping dan interaksi obat akan meningkat 

dengan bertambahnya jumlah obat bentuk 

polifarmasi dalam tiap R/. Sediaan kapsul racikan. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui jumlah obat 

dalam sediaan kapsul racikan yang sangat bervariasi 

dalam bentuk polifarmasi. Sediaan kapsul racikan 

dengan dua obat, lima obat dan lebih dari lima obat 

dalam R/ kapsul racikan  berturut-turut 24,7%, 

44,88% dan 5,42% (Tabel 4). 

 
Tabel 5. Kapsul Racikan Yang Diminta Dalam Tiap R/ 

Jumlah kapsul 

racikan 

Jumlah Persentase 

7-9 1 0,30 % 

10-12 109 32,83 % 

13-15 113 34,04 % 

16-18 1 0,30 % 

19-21 60 18,07 % 

>21 48 14,46 % 

Total 332 100,00 % 

 

 Profil jumlah kapsul racikan tiap R/ dapat dilihat 

pada Tabel 5. Sebagian besar dokter meresepkan 

sediaan kapsul racikan dengan jumlah 13-15 kapsul 

sebesar 35,05%, kemudian 10-12 kapsul racikan 

sebesar 32,80%. Bahkan 14,46% diresepkan lebih 

dari 21 kapsul racikan tiap R/ dan diantaranya 

menuliskan 200 kapsul racikan (sehari 3 kali 1 

kapsul). Dengan banyaknya jumlah kapsul yang 

diracik, perlu diperhatikan stabilitas dari bahan obat 

yang ada dalam sediaan kapsul tersebut karena 

dalam penyimpanan selama masa pengobatan, 

stabilitas sediaan kapsul racikan akan dipengaruhi 

oleh keadaan lingkungan. Selain itu selama proses 

peracikan, kemungkinan obat-obatan tersebut akan 

berinteraksi dengan udara. Stabilitas obat 

dipengaruhi suhu, cahaya, kelembaban, oksigen, dan 

karbon dioksida (United States Pharmacopeial 

Convention Inc., 2006). Hal ini akan membuat 

stabilitas obat berkurang jika obat-obatan tidak stabil 

dengan faktor-faktor tersebut. Titik kritis yang perlu 

diperhatikan adalah saat pembagian sediaan serbuk 

untuk kapsul racikan. Semakin banyak jumlah 

kapsul racikan yang diinginkan maka perlu 

ketrampilan dan ketelitian yang tinggi saat 

mengerjakan. Bila pembagian tidak tepat dapat 

berpengaruh pada dosis pula. Dosis tiap kapsul 

racikan menjadi tidak sama bila bobot obat berbeda. 

 
Tabel 6. Jumlah R/ Kapsul Racikan Yang 

Mengandung Obat Jadi Dengan Kekuatan 

Utuh 

Resipe (R/) n(%) 

Jumlah R/ kapsul racikan yang 
mengandung obat jadi dengan kekuatan 

utuh 

303(91,27%) 

Jumlah R/ kapsul racikan yang  

mengandung obat jadi dengan kekuatan 
tidak utuh (pecahan) 

29(8,73%) 

Jumlah total 332(100%) 
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Tabel 7. Jumlah Obat Jadi Dengan Kekuatan Utuh 

Pada R/ Kapsul Racikan 

Jumlah Obat Jumlah 

0 obat 
(bentuk pecahan) 

29(8,73%) 

1 obat 78(23,49%) 

2 obat 75(22,59%) 

3 obat 149(44,88%) 

4 obat 1(0,30%) 

Total 332(100%) 

  

 Dari hasil penelitian ini, dapat juga diketahui 

jumlah setiap lembar resep kapsul racikan 

mengandung  R/ kapsul racikan yang berisi obat jadi 

dengan kekuatan utuh, dimana jumlah total R/ yang 

mengandung obat jadi dengan kekuatan utuh sebesar 

91,27% dari total seluruh R/ (Tabel 6). Dan juga 

mengandung obat bentuk polifarmasi dengan profil 

jumlah obat jadi dengan kekuatan utuh tiap R/ 

kapsul racikan yang terbanyak ( 4 obat) sebesar 

0,3% dan yang sering diresepkan (3 obat ) sebesar 

44.88% (Tabel 7). 
 

KESIMPULAN 

 

1) Dokter yang paling banyak menuliskan 

resep racikan kapsul adalah dokter spesialis 

kesehatan jiwa (92,72%). 

2) Jumlah lembar resep yang mengandung 

kapsul racikan adalah (13,04%).  

3) Jumlah R/ kapsul racikan adalah 39,71% 

dari total R/ yang ada pada resep yang 

mengandung R/ kapsul racikan. 

4) Jumlah obat paling banyak tiap R/kapsul 

racikan adalah 5 obat, yaitu 44,88 %. 

5) Jumlah kapsul racikan yang paling sering 

diresepkan oleh dokter adalah 13-15 kapsul 

racikan sebesar 34,04%. 

6) Jumlah R/ kapsul  racikan yang 

mengandung obat jadi dengan kekuatan 

utuh sebesar 91,27 % dari total R/ kapsul 

racikan.  
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