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BAB I 

PENDAHUALUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai hidup sehat bagi 

masyarakat, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Upaya 

kesehatan dititik beratkan pada upaya penyembuhan yang berangsur-angsur 

kearah keterpaduan kesehatan yang menyeluruh. Upaya kesehatan yang 

menyangkut peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemulihan 

penyakit harus dilaksanakan secara menyeluruh, berkesinambungan dan 

terpadu, dilaksanakan bersama pemerintah dan masyarakat. Salah satu juga 

harus dikembangkan adalah pemanfaatan fungsi kesehatan. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka kita mengenal pelayanan farmasi 

di Rumah Sakit yaitu salah satu kegiatan yang menunjang pelayanan 

kesehatan. Pelayanan farmasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

sistem yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat bermutu, 

Termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan 

masyarakat. 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan kurikulum, diharapakan Praktik Kerja Lapangan dapat membantu  

mahasiswa Diploma Tiga sebagai calon Ahli Madya Farmasi untuk 

menambah pengetahuan serta mengenal kegiatan kefarmasian yang 

berhubungan dengan pelayanan kesehatan khususnya di bidang farmasi di 

Rumah Sakit. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) Rumah Sakit adalah salah satu bentuk 

pendidikan dan pengembangan diri untuk bertugas secara langsung di 

lapangan baik perusahaan pemerintahan maupun swasta untuk memperoleh 

suatu keahlian dibidang pelayanan, manajemen dan administrasi. Hal tersebut 

mencakup pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 

penyiapan, peracikan, pelayanan langsung kepada pasien sampai dengan 

pengendalian semua perbekalan kesehatan di Rumah Sakit. 



2 
 

B. Tujuan PKL 

Tujuan PKL meliputi : 

1. Setelah melaksanakan PKL mahasiswa diharapkan mampu memahami 

dan mempraktekkan secara langsung pekerjaan kefarmasian sesuai 

standar di Instalasi Farmasi Rumah Sakit. 

2. Melaksanakan salah satu peran, fungsi, dan kompetensi Ahli Madya 

Farmasi dalam pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit. 

3. Untuk menambah pengetahuan dan mengukur kemampuan dalam bidang 

kefarmasian khususnya. 

4. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan 

tingkat pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan lapangan 

kerja. 

5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan 

kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit. 

C. Manfaat PKL 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa memahami standar pekerjaan kefarmasian di Instalasi 

Farmasi Rumah Sakit. 

b. Mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah 

dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

c. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterampilan, mental dan 

kreativitas bagi mahasiswa. 

d. Mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan, khusunya praktik 

dan wawasan yang belum didapatkan dibangku perkuliahan. 

2. Bagi Program Studi 

a. Mampu menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi 

khususnya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh instansi 

tempat PKL. 

b. Mampu menjalin kerjasama dengan instansi tempat PKL. 
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3. Bagi Instansi Tempat PKL 

Mampu menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan 

kebijakan instansi di masa yang akan datang berdasarkan hasil 

pengkajian dan analisis yang dilakukan mahasiswa selama PKL. 

D. Waktu dan Tempat PKL 

Pengambilan data Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh 

mahasiswa semester VI dengan menyesuaikan hari kerja pada tempat PKL di 

Instalasi Farmasi RSUD Kota Madiun yang belokasi di Jalan Campursari 

No.12B Kecamatan Manguharjo, Madiun.   

  


