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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di 

bidang obat-obatan, masyarakat mulai menyadari akan pentingnya 

kesehatan. Obat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu obat yang 

dihasilkan harus memiliki mutu yang baik agar dapat dengan segera 

memberikan efek farmakologis untuk mencapai efisiensi pengobatan, serta 

obat yang dihasilkan juga dengan harga yang terjangkau. Obat yang 

bermutu, aman, dan efektif tersebut dapat dihasilkan melalui proses 

penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) seperti yang telah 

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 

tahun 1988 sebagai pedoman kerja bagi industri farmasi di Indonesia.   

Menurut SK Menkes RI No. 245/Menkes/SK/V/ 1990 industri 

farmasi adalah industri obat jadi dan industri bahan baku obat. Industri 

farmasi merupakan pelayanan kesehatan yang melakukan kegiatan 

pembuatan obat mulai dari desain, produksi, analisa, penyimpanan dan 

distribusi obat yang berdasarkan pada CPOB. CPOB bertujuan untuk 

menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan mutu yang 

ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Salah satu komponen 

yang berperan penting dalam menjamin mutu obat adalah sumber daya 

manusia atau personel yang berkualitas, kompeten, dan profesional di 

bidangnya. Salah satu personel yang berperan adalah Apoteker.  

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker 

dalam melaksanakan tugasnya di bidang kesehatan, maka seorang calon 

apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi (PKP) untuk pembekalan 

dan pengalaman bagi seorang apoteker dalam mempersiapkan diri dan 
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melatih diri, memperluas wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker. 

Oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya bekerja sama dengan PT. Rama Emerald Multi Sukses yang 

terletak di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Praktek 

Kerja Profesi Apoteker ini dilaksanakan mulai tanggal 5 Desember sampai 

dengan 16 Desember 2011 untuk memperdalam ilmu dan memperluas 

wawasan tentang industri farmasi. 

 

1.2.   Tujuan Praktek Kerja Profesi 

Adapun tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi di PT. Rama 

Emerald Multi Sukses  adalah: 

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, tugas dan tanggung 

jawab apoteker di industri farmasi serta mampu menerapkan ilmu 

kefarmasian yang telah diperoleh selama kuliah dalam praktek di 

industri farmasi. 

2. Memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, 

pengalaman praktis serta pemahaman tentang penerapan 

pelaksanaan CPOB  yang berkaitan dengan seluruh kegiatan 

produksi di industri farmasi. 

 

1.3.   Manfaat Praktek Kerja Profesi 

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 

adalah : 

1. Bagi industri farmasi tempat PKP dapat memperoleh masukan 

berupa saran yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

kefarmasian sehingga dapat melaksanakan proses produksi yang 

lebih optimal dan ekonomis sehingga dapat menghasilkan produk 

yang aman, bermutu, efektif dan acceptable. 
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2. Bagi calon apoteker yang melaksanakan PKP dapat memperoleh 

pengalaman praktis dan pengetahuan mengenai tugas dan 

tanggung jawabnya dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di 

industri farmasi yang berpedoman pada CPOB dengan 

berorientasi pada kepentingan kesehatan masyarakat dalam 

menghasilkan produk obat yang aman, efektif, dan bermutu. 


