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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Praktek Kerja lapangan (PKL) adalah suatu bentuk pendidikan dengan 

cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk ikut 

berpartisipasi dan bertugas di lapangan secara langsung dengan sebuah 

perusahaan  baik milik pemerintah maupun swasta setempat untuk 

memperoleh keahlian di bidang pelayanan, manajemen dan administrasi di 

Apotek. Praktek Kerja Lapangan (PKL) dianggap perlu karena melihat 

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berubah. Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) dapat menambah kemampuan dalam mengamati, mengkaji 

dan menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapanan, dimana 

pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas manajerial mahasiswa dalam 

mengamati permasalahan dan persoalan, baik dalam bentuk aplikasi teori 

maupun kenyataan. 

Dengan demikian sebagai seorang farmasis dirasa perlu membekali 

diri dengan pengetahuan mengenai pelayanan farmasi di Apotek. Mahasiswa 

yang telah lulus dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus 

Kota Madiun dengan gelar Ahli Madya Farmasi, diharapkan mampu 

memenuhi pelayanan kesehatan secara umum, pemberian informasi 

konsultasi dan edukasi (KIE) kepada pasien dengan optimal, khususnya 

pelayanan dibidang kefarmasian, serta dapat mengetahui penggolongan obat, 
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obat tradisional, alat kesehatan serta memahami alur perbekalan farmasi di 

Apotek. 

 

B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan 

Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) meliputi : 

1. Tujuan Umum 

Setelah pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di 

Apotek mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mempraktekkan 

secara langsung standar pelayanan kefarmasian di Apotek. 

2. Tujuan Khusus  

a. Melaksanakan peran, fungsi dan kompetnsi Ahli Madya Farmasi 

dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, meliputi identifikasi resep, 

melaksanakan peracikan obat yang tepat. 

b. Memberikan kesempatan untuk beradaptasi langsung pada iklim kerja 

kefarmasian sebenarnya, khususnya di Apotek. 

c. Melaksanakan pelayanan informasi obat kepada pasien, mampu 

melaksanakan administrasi dan manajemen penyimpanan serta 

perawatan alat kesehatan. 

 

C. Manfaat Praktek Kerja Lapangan 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa memahami standar pelayanan di Apotek. 
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b. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengenal berbagai macam 

sediaan obat dan alat kesehatan yang tersedia di Apotek. 

c. Mahasiswa mampu menerapkan pelayanan kefarmasian dengan 

pendekatan asuhan kefarmasian. 

2. Bagi Program Studi  

a. Mampu menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi 

khususnya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh instansi 

tempat Praktek Kerja Lapangan. 

b. Mampu menjalin kerjasama denganinstansi tempat Praktek Kerja 

Lapangan. 

3. Bagi Instansi Tempat Praktek Kerja Lapangan 

Mampu menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan 

kebijakan perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan hasil 

pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh mahasiswa selama Praktek 

Kerja Lapangan. 

 

D. Waktu dan Tempat Pengambilan Data Praktek Kerja Lapangan  

Pelaksanaan pengambilan data dilaksanakan mulai tanggal 10 

Februari 2022 hingga 10 Maret 2022. Lokasi pengambilan data di Apotek 

Taurus Jl. Pahlawan No. 89 Kartoharjo Kota Madiun. 


