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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu bentuk Pendidikan dengan 

cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dan 

tugas secara langsung di lapangan dengan sebuah perusahaan baik pemerintahan 

maupun swasta setempat untuk memperoleh keahlian di bidang pelayanan, 

manajemen dan administrasi Klinik. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dipandang 

perlu karena melihat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cepat berubah. 

Hal ini diharapkan akan menambah kemampuan untuk mengamati, mengkaji, serta 

menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kualitas managerial mahasiswa dalam mengamati 

permasalahan dan persoalan baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan 

sebenarnya. 

Tugas seorang farmasis dalam menjalankan perkerjaannya bukan sekedar 

membuat obat, melainkan juga menjamin serta menyakinkan bahwa produk 

kefarmasian yang dihasilkan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

perkembangan bagi pasein. Mengingat kewenangan keprofesian yang dimilikinya, 

maka dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan prosedur-prosedur 

kefarmasian dalam mencapai demi mencapai produk kerja yang memenuhi syarat 

ilmu pengetahuan kefarmasian, sasaran jenis pekerjaan yang dilakukan serta hasil 

kerja akhir yang seragam tanpa mengurangi pertimbangan keprofesian secara 

pribadi. 

Kesehatan menurut Kemenkes yang tertulis dalam UU No.36 tahun 2009 

yang merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan 

ekonomis, atau dapat dikatakan seseorang yang dalam keadaan normal utuh dari 

unsur badan jiwa, maupun spiritual dapat melakukan aktivitas dan kualitas hidup 
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yang produktif, secara social maupun ekonomis berarti terdapat kesinambungan 

antara kesehatan dengan interaksi terhadap lingkungan. 

Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki 

peranan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, harus mampu 

menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan kefarmasian dengan baik, 

yang berorientasi langsung dalam proses penggunaan obat pada pasien. Selain 

menyediakan dan menyalurkan obat serta perbekalan farmasi, Apotek juga 

merupakan sarana penyampaian informasi mengenai obat atau persediaan farmasi 

secara baik dan tepat, sehingga dapat tercapai peningkatan kesehatan masyarakat 

yang optimal dan mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan 

(Permenkes, 2002). Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk 

pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan 

pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep 

dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat 

tradisional (PP No. 51 Tahun 2009). 

Mengingat pentingnya peranan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam 

menyelenggarakan Apotek untuk mewujudkan pembangunan kesehatan. Kesiapan 

institusi pendidikan yang menyediakan calon Tenaga Teknis Kefarmasian untuk 

memenuhi kebutuhan pelayanan pembangunan kesehatan yang berkualitas. Maka, 

Program Studi Farmasi Diploma Tiga Fakultas Vokasi Universitas Katolik Widya 

Mandala Surabaya Kampus Madiun bekerja sama dengan Apotek Yuwana 

menyelenggarakan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Tujuan kegiatan PKL ini 

memberikan pengalaman kepada calon Ahli Madya Farmasi khususnya di Apotek. 

B. Tujuan PKL 

1. Untuk membangun jiwa, sikap mental seorang Asisten Apoteker dapat 

mengabdi di tengah-tengah masyarakat. 

2. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional dan disiplin pada 

mahasiswa. 

3. Mengetahui masalah yang sering dihadapi dalam suatu apotek dan cara 

penyelesaiannya yang nantinya menjadi persiapan bagi Asisten Apoteker 

sebelum terjun ke dunia Apotek. 
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4. Mengetahui pelaksanaan pelayanan kefarmasian khususnya konsultasi 

dan konseling di Apotek, dan strategi pengadaan, pengelolaan obat, 

pencatatan dan pelayanan pembekalan farmasi. 

C. Manfaat PKL 

1. Meningkatkan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab Tenaga 

Teknis Kefarmasian dalam menjalankan tugas kefarmasian di Apotek. 

2. Menambah wawasan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa. 

3. Dapat membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis yang 

sudah didapatkan selama bangku kuliah dan menerapkannya dalam dunia 

kerja. 

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Tenaga Teknis 

Kefarmasian yang profesional di bidang kefarmasian. 

D. Tempat dan Waktu PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlokasi di Apotek Yuwana 

yang beralamatkan Jl. Raya Madigondo, Kejamulya, Sambirejo, Kecamatan 

Jiwan, Kabupaten Madiun. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2022 sampai 02 Maret 2022. Adapun 

waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan jam kerja di Apotek 

Yuwana, sebagai berikut : 

a) Hari Pelaksanaan : Praktek Kerja Lapangan dijadwalkan selama 3 hari 

dalam seminggu. 

b) Waktu Pelaksanaan : - Shift Pagi (Pukul 08.00 – 15.00 WIB) 

- Shift Sore (Pukul 15.00 – 20.00 WIB) 


