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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Definisi sehat menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu 

keadaan dimana tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga 

adanya keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosial. Sehingga 

pengukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan meliputi tiga 

bidang fungsi yaitu: fisik, psikologi (kognitif dan emosional), dan sosial. Sampai 

saat ini faktor penyebab turunnya kualitas hidup pada manusia baik secara 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama belum diketahui secara pasti. 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan implementasi sistematis dan 

sinkron antara program pendidikan sekolah dengan program penguasaan 

keahlian yang diperoleh di lapangan kerja secara langsung. Praktik Kerja 

Lapangan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar 

mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja, mendapatkan 

referensi dari instansi atau perusahaan, membandingkan dan menerapkan 

kemampuan akademik dan kecakapan yang telah dimiliki dengan aplikasi di 

dikatakan bahwa Praktek Kerja Lapangan memberikan pengalaman kerja 

langsung kepada peserta didik dalam rangka menanamkan iklim kerja positif 

yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Serta, memberikan 

bekal etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja 

dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global. (Fitriana, 2019). 

Dari uraian di atas Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus 

Kota Madiun mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan PKL atau Praktik 

Kerja Lapangan di Apotek guna untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa 

tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian 

dalam praktik kefarmasian di Apotek, meningkatkan wawasan, pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian 

lapangan, memahami konsep kerja.  Berdasarkan hal tersebut dapat 
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di Apotek serta meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang 

pekerjaan kefarmasian di Apotek. 

B. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan meliputi : 

1. Tujuan Umum 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Apotek Wardani 

mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan secara 

langsung pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar di Apotek  

2. Tujuan Khusus 

khususnya konsultasi dan konseling di Apotek, dan strategi pengadaan, 

pengelolaan obat, pencatatan dan pelayanan pembekalan farmasi. 

cara penyelesaiannya yang nantinya menjadi persiapan bagi Tenaga 

Teknis Kefarmasian terjun ke dunia Apotek. 

C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

1. Dapat meningkatkan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab Tenaga 

Teknis Kefarmasian dalam menjalankan tugas kefarmasian di Apotek. Serta 

wawasan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa. 

2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari saat kuliah di 

dunia kerja. 

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) waktu pelaksanaan pada tanggal 7 Februari- 

5 Maret 2022 yang dilaksanakan 2 hari dalam seminggu dan 8 jam kerja.  

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan berlokasikan di Apotek 

Wardani Jl. Imam Bonjol No. 101 Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. 

a.  Melaksanakan peran sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian 

b. Mengetahui masalah yang sering dihadapi dalam suatu apotek dan


