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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari Praktik Kerja Lapangan yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di 

Puskesmas Takeran sudah sesuai dengan Permenkes No. 26 tahun 2020 yaitu 

meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pemusnahan, penarikan obat, pengendalian, dan administrasi. Pelayanan 

Kefarmasian di Puskesmas Takeran yang sudah dilaksanakan berdasarkan 

Standar Pelayanan Farmasi Klinis yang ada di Permenkes Nomor 26 tahun 

2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Takeran kecuali 

MESO. 

B. Saran 

1. Pengadaan wastafel di dalam ruangan farmasi sangat dibutuhkan untuk 

memberihkan mortir dan stamper setelah digunakan untuk meracik obat. 

2. Pengadaan ruangan yang lebih luas dan nyaman dikarenakan ruangan 

yang terlalu kecil jadi susah untuk beraktivitas. 

3. Perlu diadakan perluasan gudang tempat penyimpanan obat agar bisa 

memudahkan pencarian dan pengawasan sehingga tidak menyulitkan 

dalam penyusunan dan pengaturan obat-obatan. Karena sempitnya 

gudang penyimpanan obat susah untuk menyusun obat sesuai dengan 

kelas terapi, bentuk sediaan dan alfabet. 

4. Pergunakan ruangan yang tersedia seefisien mungkin, baik dari segi 

besarnya ruangan dan pembagian ruangan. Memelihara gudang dan 

peralatannya sebaik mungkin. Menciptakan suatu sistem penataan yang 

lebih efektif untuk lebih memperlancar arus barang. 

5. Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip (LASA, Look Alike 

Sound Alike) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan 

khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. 
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6. Untuk menambah dan meningkatan pelayanan kefarmasian di Pukesmas 

Takeran harap menggunakan mic dan sound sistem agar saat 

pemanggilan pasien dapat terdengar dengan jelas. 
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