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Sasaran Belajar

• Mengetahui macam inkompatibilitas pada peresepan







INKOMPATIBILITAS

EFEK ?
SEBERAPA 
PENTING?

APA YANG 
DIMAKSUD ?

JENIS 
?

PENGATASAN 
?

CONTOH 
?



INKOMPATIBILITAS

masalah obat yang tidak 
tercampurkan

secara fisika maupun kimia

dapat muncul dengan akibat 
hilangnya potensi, 
meningkatnya toksisitas atau 
efek samping yang lain



INKOMPATIBILITAS atau OBAT TAK 
TERCAMPURKAN (OTT)

• Suatu perubahan yang tidak 
diinginkan pada saat mencampukan 
bahan obat dengan bahan obat 
lainnya

Adalah

• Serbuk menjadi lembab

• Terjadi perbahan warna

• Terjadi endapan
PERUBAHAN



PERISTIWA OTT

FISIKA

1

KIMIA

2

TERAPETIK

3



INKOMPATIBILITAS SECARA FISIKA

Meleleh dan menjadi lembabnya campuran serbuk

Tidak dapat larut dan tidak dapat bercampur

Penggaraman (Salting out)

Adsorbsi



1. Meleleh / menjadi lembabnya campuran 
serbuk

Terjadinya 
pelelehan atau 

campuran 
manjadi lembab 

dan lengket

Penurunan 
Titik Lebur

Penurunan 
Tekanan 

Uap Relatif

Bebasnya 
Air 

Hablur



A. Penurunan Titik Lebur

R/ 0,5
0,5

ZnO 5
Talc. ad.15
m.f.pulv.adsp
s.u.e

Pro : An. Sakti (5th)





Terjadi penurunan titik lebur campuran 
serbuk

Pengatasan : masing-masing zat dicampur sendiri-sendiri 
dengan serbuk netral lain, seperti SL, amilum

Larutkan Camphora dengan Spiritus Fortior dalam 
mortie sampai cukup larut qs, aduk tambahkan dengan 
SL sampai spiritus fortior menguap semua

Jangan ditekan untuk menghindari Camphora 
menggumpal, begitu juga dengan Menthol. Setelah itu 
baru dicampur kedua zat tersebut.



B. Penurunan Tekanan Uap Relatif

Tekanan uap dari larutan jenuh sebagai 
berikut :

HIGROSKOPIS



Contoh :

R/ Kalii Bromida 0,2
Natrii Iodida 0,4
SL qs
m.f.pulv.dtd.no.XV
S.t.d.d.p.I

Pro : Tn. Rhea 

Campuran serbuk tersebut 
menjadi lembab disebabkan 
karena adanya KBr dan NaI

Pengatasan

Menggerus bahan serbuk kristal 
dengan mortir panas, dicampur 
sendiri-sendiri



C. Bebasnya Airnya Hablur



4. Adsorbsi
A

d
al

ah

Proses adsorbsi/ 
penyerapan 
dapat terjadi 
antara zat 
adsorben dengan 
alkaloida-
alkaloida dan 
garam-garamnya 

A
ki

b
at

n
ya Zat-zat yang 

telah diikat oleh 
pengadsorbsi 
pada umumnya 
akan sukar 
dilepaskan 
sehingga 
menyebabkan 
tidak berkhasiat 
lagi

Za
t 

A
d

so
rb

en

Norit/ Carbo 
Adsorben

Bolus alba

Kaolin



3. Penggaraman (Salting Out)

• Adalah pengurangan kelarutan dari zat-zat dengan jalan 
menambahkan garam-garam atau zat-zat yang dapat larut sehingga 
zat tersebut tidak lagi dalam keadaan terlarut.

• Hal ini penting untuk garam-garam alkaloida dalam sediaan larutan.



Contoh :
R/ Codein HCl 10

Ext. Belladon 10
Bolus Alba 50
m.f.pulv.dtd.no.XII
s.b.d.d.pulv.I

Pro : Tn Agung

Bolus Alba akan mengadsorbsi alkaloid

Alkaloid tidak berkhasiat lagi



INKOMPATIBILITAS KIMIA

• Perubahan-perubahan yang terjadi oleh karena timbulnya reaksi-
reaksi kimia pada waktu mencampurkan bahan-bahan obat dan hasil 
reaksinya bermacam-macam.



Peristiwa yang termasuk inkompatibilitas 
secara kimia :

Reaksi terbentuk suatu endapan yang tak larut

Reaksi-reaksi yang berasal dari pengaruh zat-zat yang bereaksi asam atau basa

Reaksi-reaksi yang terjadi karena oksidasi atau reduksi

Perubahan Warna

Tidak stabil dalam larutan



1. Reaksi terbentuk suatu endapan yang tak 
larut 

R/ Zinci Sulfat 1
Natrii Borat 3
Aqua Dest ad 100
S. Collyrium

Pro : Hasan

Menghasilkan campuran yang keruh karena 
terbentuknya seng borat basa

Jika borat di atas diganti dengan Asam Borat, hasilnya akan jernih



2. Reaksi-reaksi zat-zat yang bereaksi asam 
atau basa

A. Pembentukan 

Terjadi karena adanya bahan-bahan konstituen dalam resep, seperti :
- Senyawa karbonat
- -Hidrogenkarbonat



Contoh :

Inkompatibilitas yang terjadi ?



B. Pembentukan NH3

Terjadi dari adanya garam NH3 dan basa



C. Terurainya Alkaloid oleh basa

Dalam sediaan larutan, codein HCl dengan kadar >1% bila ditambah NH3 
perlahan lahan Codein akan menghablur



3. Reaksi-reaksi yang terjadi karena oksidasi 
atau reduksi



4. Reaksi yang menyebabkan perubahan 
warna



Inkompatibilitas Terapetik

Adalah kejadian di mana suatu zat mempengaruhi aktivitas 
obat

Interaksi bisa terjadi antara obat dengan obat, obat 
dengan makanan, obat dengan herbal, obat dengan 
mikronutrien

Efek-efeknya bisa meningkatkan atau mengurangi 
aktivitas, atau menghasilkan efek baru yang tidak dimiliki 
sebelumnya


