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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Semarang merupakan rumah sakit 

pemerintah yang digunakan sebagai tempat pelayanan dan perbekalan 

kesehatan juga digunakan untuk pendidikan. 

2. Instalasi Farmasi RSUD Kota Semarang merupakan salah satu instalasi yang 

berada dibawah Kepala Seksi Penunjang Medik yang dipimpin oleh Apoteker. 

Digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan dan perbekalan kesehatan, 

khususnya Obat dan alat kesehatan. Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua yaitu 

kegiatan farmasi non klinik (pengelolaan perbekalan farmasi) meliputi 

perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, produksi dan 

pelaporan. Sedangkan kegiatan farmasi klinik meliputi pelayanan informasi obat 

(PIO), pemantauan terapi obat (PTO), konseling obat, monitoring efek samping 

obat (MESO), visite pasien, evaluasi penggunaan obat (EPO), dan dispensing 

sediaan steril yang terlibat dalam Panitia Terapi dan Farmasi untuk menyusun 

sistem formularium. 

3. Peran Apoteker di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang 

dalam manajemen ketersediaan perbekalan farmasi dan pelayanan telah 

berlangsung dengan baik, serta tetap memperhatikan kepentingan pasien yang 

mengacu pada pharmaceutical care, akan tetapi dalam hal kegiatan hal farmasi 

klinik oleh apoteker di RSUD Kota Semarang belum terlaksana secara optimal 

karena lebih banyak berperan dalam managerial farmasi. 
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4. Mahasiswa mendapat gambaran tentang praktik kefarmasian yang terjadi di 

rumah sakit, tentang bagaimana sikap profesional seorang apoteker yang 

berkompeten dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dilingkungan 

rumah sakit, dan gambaran bagaimana seorang apoteker dalam berkolaborasi 

dengan dokter dan tenaga medis lainnya. 

5. Secara umum, tugas dan fungsi dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. 

B. SARAN 

1. Mengembangkan kegiatan di bidang farmasi klinis. 

2. Memaksimalkan kinerja apoteker yang ada agar peran pelaksanaan kegiatan 

farmasi klinik dapat berjalan secara optimal.  

3. Menambahkan sumber daya manusia terutama tenaga teknis kefarmasian agar 

tercapainya kegiatan farmasi klinik yang optimal. 

4. Menambahkan ruangan khusus untuk konseling dengan pasien khusus seperti 

risiko jatuh tinggi agar pasien maupun keluarga pasien optimal dalam konseling 

dengan apoteker.  

5. Perlu peningkatan kualitas ruangan, peralatan dan prosedur sterilisasi dalam 

CSSD sehingga dapat memenuhi standar. 

6. Perlu peningkatan kualitas pelayanan, baik di depo obat IGD, rawat inap 

maupun rawat jalan. 

7. Perlu peningkatan kualitas ruangan di depo apotek rawat inap. 


