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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur praktik profesi 

apoteker di apotek untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kualitas 

kesehatan masyarakat. Tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian adalah untuk 

memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan 

menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian; mempertahankan dan 

meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-

undangan; dan memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga 

kefarmasian (PP RI, 2009). Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai organisasi 

profesi apoteker di Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa keputusan untuk 

dijadikan dasar bagi apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek.  

Pelayanan kefarmasian saat ini dirasa masih rendah dan cenderung 

berjalan dibawah standar. Minimnya SDM pemerintah dan organisasi profesi 

apoteker dalam melakukan pengawasan dan pembinaan berdampak pada 

pelayanan kefarmasian yang tidak professional. Di sisi lain, apotek kerap kali 

tidak taat hukum dan peraaturan perundang-undangan yang berlaku karena 

lemahnya pengawasan serta sanksi. Temuan BPOM saat melakukan sidak ke 

apotek dalam upaya meminimalisir jual-beli obat secara bebas, juga menjadi 

sorotan dunia kefarmasian, pasalnya dalam sidak yang dilakukan BPOM, banyak 

ditemukan apotek yang menjual obat tidak sesuai peraturan, penyimpanan obat 
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yang tidak lazim, serta penjualan obat keras secara bebas. Sejalan dengan itu, pada 

bulan Februari 2016, IAI Jawa Tengah melakukan Rapat Kerja Daerah 

(RAKERDA) tentang “Optimasi Peran Apoteker dalam Praktik Kefarmasian”. 

Berdasarkan presepsi anggota IAI, Hasil RAKERDA IAI Jawa Tengah tersebut 

merekomendasikan bahwa perlunya dilakukan berbagai penelitian oleh organisasi 

profesi untuk mengetahui apakah praktik kefarmasian apoteker di lapangan telah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan kefarmasian. 

Standar pelayanan kefarmasian di apotek saat ini telah diatur dalam PMK 

Nomor 73 Tahun 2016. Pelayanan kefarmasian di apotek menurut PMK tersebut 

yaitu meliputi dua kegiatan utama,  kegiatan yang bersifat manajerial (pengelolaan 

sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai) dan pelayanan farmasi 

klinik. Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk lebih berperan dengan cara 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat mengelola 

apotek secara profesional. Agar memudahkan masyarakat dalam mengakses 

apoteker di apotek, dalam menyelenggarakan praktik kefarmasian, apotek juga 

wajib memasang papan nama praktik apoteker. Selain memuat identitas apoteker, 

papan tersebut juga harus mencantumkan jam praktik apoteker, seperti yang 

tercantum dalam PO. 005/ PP.IAI/1418/VII/2014. 

Diterangkan dalam PMK No 73 Tahun 2016, bahwa  pelayanan kefarmasian 

di apotek diselenggarakan oleh apoteker sebagai penanggung jawab utama. 

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan 

pengobatan (medication error). Selain menyerahkan obat dari resep dokter (obat 

keras), apoteker juga dihadapkan oleh kebutuhan pemberian obat lain seperti obat 
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wajib apotek, obat bebas, dan obat bebas terbatas dalam kaitannya dengan 

kebijakan self medication (pengobatan sendiri) atau yang lebih dikenal dengan 

swamedikasi. Pelayanan swamedikasi harus disertai pemberian informasi obat, 

mulai dari dosis, cara penggunaan, efek samping, hingga penyimpanan obat.  

Kegiatan swamedikasi didukung dengan hadirnya KMK nomor 347 tahun 1990 

tentang obat wajib apotek dan PMK nomor 919 tahun 1993 tentang obat yang 

dapat diserahkan tanpa resep. Obat wajib apotek atau biasa disebut OWA adalah 

golongan obat yang wajib tersedia di apotek. Obat ini merupakan obat keras yang 

dapat diperoleh tanpa resep dokter dengan jumlah pembelian yang dibatasi. Salah 

satu obat yang sering dikonsumsi masyarakat dan termasuk dalam OWA adalah 

Na-Diklofenak. Natrium Diklofenak termasuk dalam daftar obat wajib apotek 

no.3, yang termasuk dalam golongan obat untuk indikasi antiinflamasi dan 

antirematik (DepKes RI, 1999). Penggunaan Na-Diklofenak harus selalu dikontrol 

dan diawasi, karena Na-Diklofenak merupakan obat NSAIDs yang bersifat tidak 

selektif, dimana kedua jenis COX di blokir, sehingga dapat merusak mukosa 

lambung. Sehingga, apoteker juga diwajibkan memberi informasi meliputi dosis 

dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain yang harus 

diperhatikan oleh pasien. 

Kuncahyo (2004) menyebutkan bahwa apoteker belum melakukan 

fungsinya secara optimal dan bertanggungjawab penuh dalam memberikan 

informasi obat kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dkk 

(2004) di DKI Jakarta menunjukan bahwa pelayanan KIE yang dilakukan 

apoteker masih sangat rendah. Penelitian serupa di Kota Padang menemukan 
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bahwa pelayanan kefarmasian di apotek di Kota Padang belum terlaksana baik, 

dengan kategori baik (≥85) sebesar 3%, sedang (65-85) 16%, dan kurang (≤65) 

81% (Monita, 2009).  

Penelitian tentang implementasi peraturan perundang-undangan 

kefarmasian belum pernah dilakukan di kota Semarang. Jumlah apotek di Kota 

Semarang saat ini cukup banyak yang berpotensi tidak terawasi karena minimnya 

SDM pemerintah dan organisasi profesi apoteker dalam melakukan pengawasan 

dan pembinaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian tentang 

implementasi peraturan perundang-undangan kefarmasian tentang praktik profesi 

apoteker untuk menggambarkan sejauh mana peran apoteker di Kota Semarang 

dalam melakukan praktik kefarmasian. Karena keterbatasan peneliti, maka data 

yang di ambil, hanya data yang dapat dilihat dan dirasakan oleh pengambil data, 

seperti: SDM dan perlengkapan pendukung pemberi layanan, pelayanan umum 

apotek, swamedikasi oleh apoteker, informasi obat. Data yang didapatkan 

nantinya dapat digunakan sebagai media evaluasi serta bahan pembinaan terhadap 

apoteker di Kota Semarang dalam rangka meningkatkan peran apoteker sebagai 

tenaga kesehatan, dan terwujudnya peningkatan pelayanan kefarmasian yang 

berkompeten. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dirumuskan masalah yaitu  

bagaimanakah gambaran implementasi peraturan perundang-undangan 

kefarmasian tentang praktik apoteker di apotek ditinjau dari pelayanan 

swamedikasi di apotek-apotek wilayah Semarang bagian tenggara yang meliputi 
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petugas apotek memperkenalkan diri, apoteker mengenakan atribut praktik, 

apotek memasang papan praktik apoteker dan apoteker melakukan swamedikasi 

di apotek-apotek wilayah Semarang bagian tenggara  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi peraturan 

perundang-undangan kefarmasian tentang praktik apoteker di apotek ditinjau dari 

pelayanan swamedikasi di apotek-apotek wilayah Semarang bagian tenggara 

pelayanan yang meliputi petugas apotek memperkenalkan diri, apoteker 

mengenakan atribut praktik, apotek memasang papan praktik apoteker dan 

apoteker melakukan swamedikasi di apotek-apotek wilayah Semarang bagian 

tenggara. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan evaluasi bagi apoteker, organisasi profesi, dan Dinas terkait 

dalam pelaksanaan praktik kefarmasian dan implementasi standar pelayanan 

kefarmasian yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan 

terhadap apoteker sebagai tenaga kesehatan, atau sebagai anggota organisasi 

profesi dalam melakukan praktik kefarmasian. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Apotek dan Apoteker 

Menurut KepMenKes No.1027/MENKES/SK/IX/2004, apotek adalah 

tempat tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan 
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kefarmasian, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Menurut definisi 

tersebut dapat diketahui bahwa apotek merupakan salah satu sarana pelayanan 

kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang 

optimal bagi masyarakat. Selain itu, apotek juga sebagai salah satu tempat 

pengabdian dan praktik profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian 

(Depkes RI, 2004).  

Menurut KepMenKes No.1027/MENKES/SK/IX/2004, apoteker adalah 

sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan 

sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan 

pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Menurut definisi tersebut, 

seorang apoteker merupakan lulusan perguruan tinggi farmasi yang memenuhi ciri 

profesi, yaitu memiliki pengetahuan yang berbatas jelas dan pendidikan khusus 

berbasis keahlian pada jenjang perguruan tinggi (Depkes RI, 2004).  

Apoteker bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan di apotek, mulai dari 

pelayanan obat maupun resep, dispensing obat, memberikan KIE kepada pasien, 

pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, kegiatan administrasi di 

apotek hingga melakukan monitoring terhadap obat yang diberikan kepada pasien 

sehingga tujuan pengobatan dapat tercapai. Oleh karena itu, kehadiran dan peran 

apoteker dalam layanan kefarmasian apoteker menjadi faktor yang sangat penting 

dalam mempengaruhi kualitas pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan 

kesehatan seperti apotek (IAI, 2014). 

Dalam melaksanakan praktiknya, apoteker juga diwajibkan menggunakan 

atribut praktik seperti jas praktik atau tanda pengenal yang diatur dalam PMK No 
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35 Tahun 2014. Pedoman yang dikeluarkan Menteri Kesehatan bekerjasama 

dengan IAI mengenai CPFB (Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik) juga 

menjelaskan persaratan/kualifikasi apoteker yang melaksanakan pelayanan 

kefarmasian harus berpenampilan profesional dan menggunakan atribut praktik, 

antara lain: baju/jas praktik, tanda pengenal dan lain-lain (IAI, 2011). Meskipun 

terkesan tidak berpengaruh langsung terhadap pelayanan kefarmasian, namun 

atribut praktik diperlukan oleh apoteker untuk menunjukan keberadaan apoteker 

sebagai tenaga kesehatan yang profesional dalam melakukan pekerjaanya. 

2. Papan dan Jadwal  Praktik Apoteker 

Peraturan tentang papan nama praktik apoteker diatur dalam peraturan 

organisasi IAI. Dalam peraturan PO. 005/ PP.IAI/1418/VII/2014 dijelaskan 

bahwa setiap apoteker yang menyelenggarakan praktik kefarmasian di Apotek 

wajib memasang papan nama praktik. Selain memuat identitas apoteker, papan 

tersebut juga harus mencantumkan jam praktik apoteker. Adapun 7 poin penting 

terkait PO IAI 005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang papan nama praktik apoteker 

yaitu : 

a. Apoteker yang menyelenggarakan praktik kefarmasian di Apotek wajib 

memasang papan nama praktik.  

b. Papan nama praktik berukuran panjang 80 cm dan lebar 60 cm  

c. Bahan material pembuatan Papan nama dapat berupa kayu atau sejenis, 

Kanvas, Sticker Vinyl, Flexi Outdoor  

d. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud harus memuat : 

1) Logo Ikatan Apoteker Indonesia 
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2) Nama dan atau sebutan profesional sesuai Surat Ijin Praktik Apoteker 

(SIPA) 

3) Nomor Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) 

4) Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) 

5) Hari dan jam praktik 

6) Nama, alamat dan nomor telepon Apotek  

e. Selain Logo IAI dan tulisan sebagaimana poin (4), tidak dibenarkan 

menambahkan tulisan lain atau gambar  

f. Papan nama praktik memiliki dasar putih, tulisan hitam dan apabila 

diperlukan, papan nama tersebut boleh diberi penerangan yang tidak 

bersifat iklan  

g. Papan nama praktik dipasang pada bangunan apotek (dinding atau kaca) 

yang dapat terlihat dengan jelas dari luar apotek 

3. Pharmaceutical care 

Orientasi pekerjaan kefarmasian telah berubah dari drug oriented menjadi 

patient oriented. Perubahan paradigma ini dikenal dengan nama Pharmaceutical 

care atau asuhan kefarmasian. Pharmaceutical care merupakan bentuk 

optimalisasi peran yang dilakukan oleh apoteker terhadap pasien dalam 

melakukan terapi pengobatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan 

pasien (Depkes RI, 2004). 

Pharmaceutical care merupakan pola pelayanan kefarmasian yang 

berorientasi pada pasien. Pola pelayanan ini bertujuan mengoptimalkan 

penggunaan obat secara rasional yaitu efektif, aman, bermutu dan terjangkau bagi 
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pasien (Depkes RI, 2004).  Apoteker berperan dalam memberikan konsultasi, 

informasi dan edukasi (KIE) terkait terapi pengobatan yang dijalani pasien, 

mengarahkan pasien untuk melakukan pola hidup sehat sehingga mendukung 

keberhasilan pengobatan, dan melakukan monitoring hasil terapi pengobatan yang 

telah dijalankan oleh pasien, serta melakukan kerja sama dengan profesi kesehatan 

lain yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (ISFI, 

2000). 

4. Peraturan dan Undang-Undang Terkait Kefarmasian 

Apotek merupakan satu diantara sarana pelayanan kesehatan masyarakat 

yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan menteri. Apotek merupakan 

sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang wajib menyediakan, menyimpan, 

dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu. Pelayanan kefarmasian yang 

dilakukan oleh apoteker di apotek merupakan bentuk pelayanan dan tanggung 

jawab langsung profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya 

untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, jelas banyak peraturan 

yang harus dipatuhi terkait dengan apotek dan pelayanannya. Berikut beberapa 

peraturan penting yang mengatur tentang apotek dan pelayananya : 

a. PP No 51 Tahun 2009 

Tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian adalah untuk memberikan 

perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan 

menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian; mempertahankan dan 

meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan 
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perundangan-undangan; dan memberikan kepastian hukum bagi pasien, 

masyarakat dan tenaga kefarmasian. 

b. Kepmenkes Nomor : 1027/Menkes/SK/IX/2004  

Apoteker berkedudukan sebagai pengelola apotek diharapkan dapat 

melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional. Apoteker sebaiknya 

mampu untuk mengintegrasikan pelayanan yang diberikan pada sistem 

pelayanan kesehatan secara menyeluruh, antara lain interaksi, monitoring 

dan konseling mengenai sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainya, 

sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien dan terhidar dari salah 

penggunaan sediaan farmasi. Dengan hal tersebut, diharapkan dapat 

mengurangi kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses 

pelayanan. 

c. UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009  

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas 

sumber daya di bidang kesehatan, mempunyai hak dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selain itu, setiap 

orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya 

termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan 

diterimanya dari tenaga kesehatan. 

d. PMK No 73 Tahun 2016 

Peraturan mentri kesehatan no 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Apotek dibuat dengan pertimbangan bahwa Keputusan 

Menteri Kesehatan nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 dan PMK 35 tahun 
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2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Perubahan PMK no 35 tahun 

2014 ke PMK 73 tahun 2016 tidak banyak mengalami perubahan. 

Perubahan dan penambahan yaitu melibatkan BPOM dalam proses 

pengawasan, pembinaan, pengelolaan, dan distribusi obat-obatan di apotek. 

Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di apotek memiliki dua kegiatan 

yaitu, kegitan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis 

habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pelakasanaan pelayanan farmasi 

klinik sebagaimana disebutkan dalam PMK RI tahun 2016, Pasal 3 Ayat (3), 

menyatakan bahwa apoteker harus melaksanakan pelayanan seperti 

pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, 

pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat dan monitoring 

efek samping obat.  

Dalam PMK ini juga telah diatur bentuk kegiatan pemberian informasi 

obat yang dilakukan oleh apoteker kepada profesi kesehatan lain, pasien 

atau masyarakat. Informasi obat yang diberikan harus tidak memihak, 

dievaluasi secara kritis dan dengan bukti terbaik dari segala aspek 

penggunaan obat. Informasi obat dapat berupa dosis, bentuk sediaan, 

formulasi khusus, rute dan metode pemberian, farmakokinetik, farmakologi, 

terapeutik dan alternatif, efikasi, keamanan penggunaan pada ibu hamil dan 

menyusui, efek samping, interaksi obat, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat 

fisika atau kimia dari obat tersebut. Pelayanan Informasi Obat di apotek 

wajib didokumentasikan agar dapat membantu apoteker dalam menelusuri 
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atau memantau pasien kembali dalam waktu yang relatif singkat dengan 

menggunakan formulir. 

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek ini dibuat 

bertujuan untuk  meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin 

kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan 

masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka 

keselamatan pasien (patient safety). 

5. Swamedikasi 

Pengobatan sendiri adalah suatu perawatan sendiri oleh masyarakat terhadap 

penyakit yang umum diderita, dengan menggunakan obat-obatan yang dijual 

bebas di pasaran atau obat keras yang bisa didapat tanpa resep dokter dan 

diserahkan oleh apoteker di apotek (BPOM, 2004). Swamedikasi bertujuan untuk 

meningkatkan kesehatan diri, mengobati penyakit ringan dan mengelola 

pengobatan rutin dari penyakit kronis setelah melalui pemantauan dokter. 

Sedangkan fungsi dan peran swamedikasi lebih terfokus pada penanganan 

terhadap gejala secara cepat dan efektif tanpa intervensi sebelumnya oleh 

konsultan medis kecuali apoteker, sehingga dapat mengurangi beban kerja pada 

kondisi terbatasnya sumber daya dan tenaga (WHO, 1998) 

Keinginan untuk merawat diri, mengurus keluarga yang sakit, kurang puas 

terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia, dan semakin banyaknya pilihan obat 

merupakan beberapa contoh faktor yang mendukung pelaksanaan praktik 

swamedikasi. Masyarakat berharap dapat lebih terlibat aktif dalam pengelolaan 

kesehatan diri dan keluarga. Ketersediaan informasi yang dapat diakses bebas 
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melalui media manapun serta keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat 

merupakan alasan utama masyarakat lebih memilih swamedikasi di zaman 

modern ini. Dengan begitu, dimanapun berada, masyarakat cenderung dapat 

mengatasi masalah kesehatan yang sifatnya sederhana dan umum diderita. Selain 

itu, cara ini terbukti lebih murah dan lebih praktis (BPOM, 2004). 

6. Pelayanan Informasi Obat di Apotek 

Informasi obat adalah setiap data atau pengetahuan obyektif diuraikan 

secara ilmiah dan terdokumentasi mencakup farmakologi, toksikologi, dan 

farmakoterapi obat. Pelayanan informasi obat adalah pengumpulan, pengkajian 

pengevaluasian, pengindeksan, pengorgarnisasian, penyimpanan, peringkasan, 

pendistribusian, penyebaran serta penyampaian informasi tentang obat dalam 

berbagai bentuk dan berbagai metode kepada pengguna. Perilaku penggunaan 

obat oleh pasien dapat dipengaruhi tingkat pengetahuan pasien dan efektifitas 

informasi yang diterima oleh pasien mengenai obat yang digunakan. Pelayanan 

informasi obat kepada pasien bertujuan agar pasien mengetahui penggunaan obat 

yang diterimanya (Siregar dan Charles, 2005). 

Informasi yang diberikan antara lain nama obat, indikasi obat, dosis, cara 

penggunaan, interaksi obat atau dengan makanan, efek samping, dan cara 

penyimpanan (Siregar dan Charles, 2005). Dapat disimpulkan bahwa Pelayanan 

Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi 

serta rekomendasi obat yang akurat oleh apoteker kepada pasien. Sasaran  

penerima PIO antara lain pasien atau keluarga pasien, tenaga kesehatan seperti 
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dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, dan lain-lain, serta pihak lain seperti 

managemen, tim atau kepanitiaan klinik ( DepKes RI, 2006 ). 

7. Pelayanan Farmasi Klinik di Apotek 

Pelayanan farmasi klinik di apotek merupakan bagian dari pelayanan 

kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan 

dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan 

maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. 

Pelayanan farmasi klinik meliputi (DepKes RI, 2016) :  

a. Pengkajian Resep 

Kegiatan pengkajian resep meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan 

pertimbangan klinis. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil 

pengkajian, maka apoteker harus menghubungi dokter penulis resep 

b. Dispensing 

Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat 

setelah melakukan pengkajian resep. Apoteker di apotek juga dapat 

melayani obat non resep atau pelayanan swamedikasi. Apoteker harus 

memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan obat non resep untuk 

penyakit ringan dengan memilihkan obat bebas atau bebas terbatas yang 

sesuai. 

c. Pelayanan Informasi Obat (PIO) 

Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker 

dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi 

dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat 
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kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai 

obat termasuk obat resep, obat bebas dan herbal. Informasi meliputi dosis, 

bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan metoda pemberian, 

farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif, efikasi, keamanan 

penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, 

stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari obat dan lain-lain. 

d. Konseling 

Konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan 

pasien/keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran 

dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat 

dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien.  Apoteker harus 

melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami 

obat yang digunakan. 

e. Pelayanan Kefarmasian di Rumah (home pharmacy care) 

Apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan 

pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk 

kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. 

f. Pemantauan Terapi Obat (PTO) 

Merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan 

terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan 

meminimalkan efek samping. 
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g. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 

Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang 

merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang 

digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau 

memodifikasi fungsi fisiologis. 

8. Na. Diklofenak sebagai OWA 

Obat wajib apotek atau biasa disebut OWA adalah golongan obat yang 

wajib tersedia di apotek. Obat ini merupakan obat keras yang dapat diperoleh 

tanpa resep dokter. Meskipun Obat wajib apotek dapat diperoleh masyarakat di 

apotek melalui konsultasi dengan apoteker, namun pembelian obat ini dibatasi. 

Obat ini aman dikonsumsi bila sudah melalui konsultasi dengan apoteker agar 

dalam aplikasinya masyarakat dapat memahami tentang obat yang digunakan. 

Tujuan digolongkannya obat ini adalah untuk melibatkan apoteker dalam praktik 

swamedikasi. Tidak ada logo khusus pada golongan obat wajib apotek, sebab 

secara umum semua obat OWA merupakan obat keras (BPOM, 2004). 

Natrium Diklofenak adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh 

apoteker di apotek tanpa resep dokter. Natrium Diklofenak termasuk dalam daftar 

obat wajib apotek no.3 (DepKes, 1999). Natrium Diklofenak memiliki dua dosis 

sediaan, yaitu tablet 25 mg dan 50 mg dengan dosis maksimal sehari 150 mg. 

Jumlah maksimal Natrium Diklofenak yang dapat di peroleh pasien  menurut 

DOWA no.3 yaitu 10 tablet 25 mg (DepKes RI, 1999). 

 Natrium Diklofenak masuk dalam golongan obat NSAIDs (Non Steroidal 

Anti Inflammatory Drugs) dan merupakan turunan asam fenilasetat sederhana 
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yang menyerupai florbiprofen maupun meklofenamat. Obat ini adalah 

penghambat siklooksigenase yang kuat dengan efek antiinflamasi, analgesik dan 

antipiretik. Natrium Diklofenak cepat diabsorbsi setelah pemberian oral dan 

mempunyai waktu paruh yang pendek (Katzung, 2004). 

Mekanisme kerja Natrium Diklofenak adalah menghambat sintesis 

mediator inflamasi seperti prostaglandin melalui efeknya terhadap penghambatan 

aktifitas enzim siklooksigenase (COX). Bila membran sel mengalami kerusakan 

oleh suatu rangsangan kimiawi, fisik, atau mekanis, maka enzim fosfolipase 

diaktifkan untuk mengubah fosfolipida menjadi asam arakidonat. Asam lemak 

poli-tak jenuh ini kemudian untuk sebagian diubah oleh enzim siklooksigenase 

menjadi endoperoksida dan seterusnya menjadi prostaglandin. Siklooksigenase 

terdiri dari dua iso-enzim, yaitu COX-1 (tromboksan dan prostasiklin) dan COX-2 

(prostaglandin). Penggunaan Natrium Diklofenak harus selalu dikontrol dan 

diawasi, karena Natrium Diklofenak merupakan obat NSAIDs yang bersifat tidak 

selektif, dimana kedua jenis COX di blokir. Dengan dihambatnya COX-1, dengan 

demikian tidak ada lagi yang bertanggung jawab melindungi mukosa lambung-

usus dan ginjal sehingga terjadi iritasi dan efek toksik pada ginjal (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

9. Ghost Shopping 

Kepuasan konsumen merupakan respon emosional terhadap evaluasi 

pengalaman mengkonsumsi produk, toko atau jasa. Kepuasan merupakan tingkat 

perasaan konsumen yang diperoleh setelah konsumen melakukan atau menikmati 
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sesuatu dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberi hasil sama 

atau melampaui harapan konsumen (Wilkie dan William, 1994).  

Ghost shopping merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan, yaitu dengan 

mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli 

potensial, kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka 

dalam pembelian produk-produk tersebut. Selain itu para ghost shopper juga 

dapat mengamati cara penanganan setiap keluhan  (Buchari, 2007). 

F. Landasan Teori 

Pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian merupakan bentuk 

optimalisasi peran yang dilakukan oleh apoteker terhadap pasien dalam 

melakukan terapi pengobatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan 

pasien. Acuan dalam melaksanakan Pharmaceutical care terdapat dalam PMK No 

73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dengan tujuan 

untuk  meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum 

bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan 

obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). 

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga menyatakan bahwa 

praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 

keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran 

apoteker ditutut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan prilaku agar 
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dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dalam kegiatan 

swamedikasi (PP RI, 2009). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kuncahyo (2004) menyebutkan 

bahwa apoteker belum melakukan fungsinya secara optimal dan tanggungjawab 

penuh apoteker dalam memberikan informasi obat kepada masyarakat ternyata 

masih belum dilaksanakan dengan baik.  Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti 

dkk (2004) menunjukan pelayanan KIE yang dilakukan apoteker di DKI Jakarta 

masih sangat rendah, 76,5% apotek tidak memenuhi standar pelayanan obat non 

resep, 98,5% apotek tidak memenuhi standar pelayanan KIE. Penelitian SPKA 

serupa dilakukan oleh Adelina (2008) di Kota Medan dengan metode survey 

terhadap 68 apotek menunjukkan bahwa 52,94% APA tidak hadir setiap hari di 

apotek. Persentase terbesar yang melaksanakan pelayanan langsung kepada pasien 

di apotek adalah asisten apoteker sebesar 83,82%. 

G. Keterangan Empiris 

Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh data mengenai implementasi 

peraturan perundang-undangan tentang praktik apoteker di  apotek ditinjau dari 

pelayanan swamedikasi di apotek-apotek semarang bagian tenggara. Data yang 

didapatkan dalam penelitian ini adalah data layanan farmasi klinik yang meliputi: 

1. Presentase petugas apotek  yang memperkenalkan diri 

2. Presentase apoteker yang mengenakan atribut praktik 

3. Presentase apotek yang memasang papan praktik apoteker 

a) Papan praktik apoteker di luar bangunan apotek 

b) Jadwal praktik apoteker pada papan praktik apoteker 
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4. Persentase apoteker yang melaksanakan swamedikasi bedasarkan peraturan 

perundang-undangan kefarmasian 

a) Apoteker melayani pasien secara langsung 

b) Apoteker menanyakan keluhan pasien 

c) Apoteker memberikan obat Na Diklofenak 25mg 10 tablet 

d) Apoteker menanyakan identitas pasien (surveyor) 

e) Apoteker membuat catatan identitas dan pengobatan pasien 

f) Apoteker merujuk pasien bila gejala penyakit tidak sembuh 

g) Apoteker memberikan informasi dosis dan aturan pakai 

h) Apoteker memberikan informasi efek samping obat 

i) Apoteker memberikan informasi penyimpanan obat 

j) Apoteker menanyakan kembali informasi obat yang diberikan 

k) Apoteker meminta tanda tangan surveyor 

 


