BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Apotek merupakan salah satu lahan praktek yang berkaitan erat dengan kegiatan
dan pelayanan kefarmasian. Di apotek masyarakat bisa mendapatkan pelayanan
yang berhubungan dengan obat-obatan, selain itu juga diharapkan dapat
melakukan pengobatan sendiri yaitu melalui obat-obat bebas atau tanpa resep
dokter. Keberadaannya sangat menunjang bagi kelangsungan kesehatan
masyarakat. Pelayanan yang dilakukan di apotek antara lain adalah pengelolaan
obat yaitu perencanaan pembelian obat, pengadaan, pembelian, pelayanan dan
penyerahan obat kepada pasien serta pelaporan dan administrasi.

Kerja praktek sangat memberi manfaat dan berperan bagi mahasiswa dalam
menerapkan pengetahuan teoritis yang didapat selama bekerja di Apotek.
Kegiatan kerja praktek ini sebagai penjabaran disiplin ilmu yang erat kaitannya
dengan kefarmasian sehingga mahasiswa diharapkan dapat menambah wawasan
tentang obat - obatan di Apotek. Setiap bagian dari kegiatan kerja praktek tersebut
berguna bagi mahasiswa dan memberikan pengalaman dalam mengetahui dan
memahami tugas sebagai karyawan di Apotek.

1.2 Ruang Lingkup Kerja Program KP

Pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat
manajerial berupa pengelolaan kesediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik.
Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan
prasarana.
Pengelolaan kesediaan farmasi dilakukan sesuai ketentuan perundang – undangan
yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,
pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

1.3 Manfaat dan Tujuan

1.3.1 Manfaat

1. Mahasiswa dapat secara langsung menerapkan bekal ilmu dan
pengetahuan di dunia kerja yaitu pelayanan kesehatan khususnya
pelayanan kefarmasian di Apotek.

2. Dapat

meningkatkan

kualitas

ilmu

pengetahuan,

keterampilan

pemahaman, kreativitas, serta kinerja praktek mahasiswa dalam pelayanan
kefarmasian di Apotek.

1.3.2 Tujuan

1. Untuk membandingkan teori yang didapat dengan praktek yang
dilaksanakan di lapangan.

2. Untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam dunia pelayanan
kesehatan, khususnya pelayanan kefarmasiaan di Apotek Prayitno.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1.4.1 Waktu pelaksanaan
Waktu yang dilaksanakan mulai tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan
tanggal 14 Maret 2019 (1 bulan)

1.4.2 Tempat Pelaksanaan
Tempat pelaksanaan Kerja Praktek yaitu APOTEK PRAYITNO di jl.Teuku
cik ditiro No.07 Langkapura Kec.Kemiling Bandar Lampung

