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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi merupakan rumah sakit tipe A 

pendidikan dan telah lulus Akreditasi dengan predikat paripurna serta 

dipimpin oleh Direktur Utama dibantu oleh 4 direktur. Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi berada di bawah Direktur Medik dan 

Keperawatan. 

2. Sistem pengelolaan di RSUP Dr. Kariadi dilakukan oleh Instalasi Farmasi satu 

pintu yakni dengan mempunyai  fungsi  dalam  pengelolaan sediaan farmasi, 

alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan kefarmasian  dalam  

penggunaan  obat  dan alat kesehatan.  

3. Apoteker di rumah sakit memiliki peran dan tanggung jawab baik secara 

manajerial berupa perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, 

pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan pelaporan 

maupun secara fungsional berupa pelayanan dan pelaksanaan kegiatan farmasi 

klinis. 

4. Mahasiswa mendapat bekal tentang wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian berupa praktek 

farmasi klinis dirumah sakit. Adapun praktek farmasi klinik di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang adalah bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam 

pengkajian dan pelayanan resep; penelusuran riwayat penggunaan obat ; 
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rekonsiliasi obat; pelayanan informasi obat (PIO); konseling; visite; 

pemantauan terapi obat (PTO); monitoring efek samping obat (MESO); 

evaluasi penggunaan obat (EPO); dispensing sediaan steril serta monitoring 

pengobatan pasien untuk mencapai outcome terapi yang diharapkan. 

5. Pelayanan di instalasi Central Sterilization Supply Departement (CSSD) 

dilakukan untuk sterilisasi alat kesehatan yang dapat digunakan kembali. 

Proses sterilisasi dilakukan dengan tiga cara: panas uap, gas H2O2 atau gas 

etilen oksida. Penanganan limbah B3 di rumah sakit dilakukan dengan 

kerjasama dengan PT. Sarana Patra Jawa Tengah (SPJ). 

B. SARAN 

1. Pengambilan kasus selanjutnya, kami menyarankan untuk pengambilan 

kasus tidak hanya dari bangsal rawat inap saja, kasus dapat diambil dari 

ruang ICU atau IGD, sehingga dapat memperkaya pengetahuan berbagai 

macam kasus penyakit. 

2. Memperpanjang waktu di stase farmasi klinik agar mahasiswa dapat belajar 

lebih banyak mengenai kasus yang lebih beragam dan mempunyai waktu 

yang lebih banyak untuk diskusi tentang kasus yang didapatkan di stase 

rawat inap. 

 

 


