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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek 

Viva Generik Simo Gunung pada tanggal 9 Oktober sampai 11 

November 2017, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan 

di mana seorang Apoteker melakukan praktek yaitu 

pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian mempunyai 

peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat dengan kata lain seorang Apoteker juga turut 

berperan dalam kesehatan masyarakat. Pada pelayanan 

kefarmasian di Apotek, Apoteker dapat menjadi seorang 

penanggung jawab apotek (APA) maupun APING 

(Apoteker pengganti). 

2. Dengan melakukan praktek di Apotek, mahasiswa calon 

Apoteker mempunyai wawasan, pengetahuan, keterampilan, 

serta pengalaman praktis terkait dengan pelayanan 

kefarmasian di Apotek seperti pelayanan resep Dokter, 

pelayanan obat non resep misalnya membantu pasien dalam 

melakukan swamedikasi sehingga pilihan obat untuk 

keluhan dapat diberikan secara rasional dan tepat. Selain 

itu, calon Apoteker juga mempunyai pengalaman bagaiman 

berinteraksi dengan Dokter sebagai rekan sejawat dalam 

menangani pasien. 

3. Selain mempunyai kemampuan manajemen yang baik, 

seorang Apoteker tentunya harus berperan aktif dalam 

pelayanan kefarmasian kepada pasien seperti melakukan 

analisis resep, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 
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dan mampu memberikan pelayanan swamedikasi yang tepat 

demi tercapainya pengobatan yang rasional. Kegiatan 

tersebut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dalam 

pengembangan praktik farmasi oleh Apoteker di Apotek. 

4. Dengan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker, calon 

Apoteker menjadi lebih percaya diri dalam melakukan 

pelayanan kefarmasian di Apotek. Selain itu, calon 

Apoteker juga mendapatkan pengetahuan bahwa sebagai 

tenaga kerja yang professional, seorang apoteker harus 

dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban 

secara profesional, mempuyai disiplin tinggi, berwawasan 

luas serta dapat menjalin hubungan kerjasama dengan 

tenaga kesehatan yang lain seperti mendiskusikan resep 

yang kurang jelas kepada Dokter yang bersangkutan dengan 

menggunakan keilmuan masing-masing profesi.  

5. Pelaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 

Apotek Viva Generik Simo Gunung memberikan banyak 

ilmu dan juga gambaran nyata mengenai bagaimana 

seorang Apoteker dalam menjalankan tugasnya di Apotek 

dapat dilakukan secara professional dan bertanggung jawab. 

 


