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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Simpulan 

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) di 

puskesmas Pucang Sewu yang dimulai pada tanggal 30 November 

sampai tanggal 10 Desember 2015 dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Puskesmas  Pucang Sewu merupakan  salah satu gambaran 

informasi mengenai pelayanan kesehatan dasar maupun 

pelayanan dalam mengembangkan kesehatan masyarakat 

2. Praktek Kerja Profesi sangat bermanfaat bagi calon 

apoteker untuk dapat membekali diri dengan segala 

pengetahuan dan pengalaman serta ketrampilan praktis 

tentang pekerjaan kefarmasian dan pengelolaan Puskesmas. 

3. Hubungan yang harmonis antara apoteker dengan dokter 

dapat menghindari ketidak-rasional-an dalam resep dan 

memberikan alternatif pengobatan yang tepat, namun 

apabila harus menggunakan obat tersebut maka perlu 

dilakukan monitoring kepada pasien. 

4. Peran Profesi Apoteker di puskesmas sangat penting dalam 

pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas seperti 

perencanaan, pengadaan, pengelolaan, distribusi sampai 

dengan pelayanan informasi obat. 
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4.2. Saran 

Setelah menjalani PKP di Puskesmas Pucang Sewu kami 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya penambahan tenaga laki-laki untuk membantu 

di ruang unit obat dan membantu dalam pelayanan obat. 

2. Perlunya dilakukan pengukuran kelembaban pada gudang 

obat dan ruang peracikan obat (dehumidifier) secara 

berkala. Hal ini disarankan agar stabilitas obat terjaga. 

3. Perlu dilakukan update protap pelayanan kefarmasian untuk 

menjamin dan meningkatkan mutu  pelayanan. 

4. Unit obat sebaiknya menyediakan sendok untuk diberikan 

kepada pasien yang menerima obat-obatan dalam bentuk 

sirup. 

5. Unit obat sebaiknya menambahkan lemari kecil atau rak 

kecil diatas meja compounding untuk penyimpanan obat 

yang siap untuk diberikan kepada pasien, karena masih 

banyak obat yang berada diluar rak kecil.



48 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Anonim, 2006, Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. 

 

Anonim, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, 

Jakarta. 

 

 

Medical Dictionary. [2015]. Drug Interaction Checker [Online]. 

http://www.medscapedruginteractionchecker.com/ 
 

McEvoy, Gerald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, 

American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, 

Maryland. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


