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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 

di Apotek Pro–Tha Farma selama lima minggu yang dimulai pada 

tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 19 November 2016 dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan 

apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang 

memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas 

kesehatan masyarakat. 

2. Kegiatan PKPA di Apotek pro-THA Farma dapat 

memberikan gambaran secara nyata tentang peran dan fungsi 

serta tanggung jawab seorang apoteker di apotek  

3. Calon apoteker dibekali pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman dalam melakukan pekerjaan pekerjaan 

kefarmasian di apotek. 

4. Seorang apoteker harus memiliki kemampuan baik dari segi 

kefarmasian (melakukan pelayanan) ataupun managerial yaitu 

menguasai tetang Planning, Orgenizing, actuating, 

controlling (menguasai tetang perencanaan, pengawasan, 

manajemen people, manejemen keuangan, dan mengelola 

semua sumber daya yang ada di apotek). 

5. Seorang calon apoteker harus mengetahui peran dan fungsi 

apoteker yang dibutuhkan dalam kegiatan kefarmasian di 

apotek dan mampu berperan aktif dalam pelayanan 

kefarmasian kepada pasien yaitu dengan melakukan 

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta mampu 
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memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya 

pengobatan yang rasional. 

6. Dengan kegiatan Praktek Kerja Profesi telah memberikan 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis bagi 

calon apoteker mengenai pengelolaan obat (pengadaan, 

penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan serta 

pencatatan) 

7. Seorang calon apoteker harus memahami dan menguasai 

sistem manajemen apotek yang meliputi struktur organisasi, 

perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat 

dan alkes, dan pelaporan penggunaan obat narkotika dan 

psikotropika.  

8. Dari kegiatan PKPA di Apotek Pro–Tha Farma, calon 

apoteker diajarkan untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung 

jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin, berwawasan 

luas dan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan tenaga 

kesehatan yang lain 

9. Kegiatan PKPA di apotek Pro–Tha Farma sangat bermanfaat 

bagi calon apoteker dalam mengaplikasikan ilmu teori yang 

didapat di perkuliahan dengan keadaan sebenarnya di 

lapangan, hal ini akan menumbuhkan rasa percaya diri agar 

mampu melaksanakan praktek kefarmasian di apotek. 

 

 


