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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dokumentasi merupakan alat komunikasi berharga untuk 

pertemuan di masa mendatang dengan pasien tersebut maupun dengan 

tenaga kesehatan lainnya (Jones, 2008). PP No. 51 tahun 2009 

menerangkan bahwa Pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada 

nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta 

keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan 

farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan 

kemanfaatan. Oleh karena itu, dalam setiap pelayanan kefarmasian 

terutama pelayanan swamedikasi yang dilaksanakan di apotek seharusnya 

dilengkapi dengan dokumentasi berupa catatan pengobatan pasien (Patient 

Medication Record) untuk mendukung terlaksananya pelayanan 

kefarmasian yang berorientasi kepada pasien. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Rahayu (2010) di Kabupaten 

Purbalingga, 7 apotek dari 16 apotek melakukan pencatatan pengobatan, 

artinya lebih dari 50 % apotek belum mengaplikasikan PMR. Hasil 

penelitian lain yang dilakukan Ahmad (2015), menyebutkan bahwa 

apoteker yang menjadikan PMR bagian dari SPO pelayanan swamedikasi 

sebanyak 29 (80,55%) dari 36 apoteker, sedangkan sebanyak 7 (19,45) 

dari 36 apoteker belum membuat PMR. Banyaknya tenaga kefarmasian 

yang masih belum menerapkan PMR akan berpengaruh terhadap praktik 

kefarmasian terutama pelayanan swamedikasi yang dilaksanakan di apotek 

untuk mendukung terlaksananya pelayanan kefarmasian yang berorientasi 

kepada pasien. 

Metode Focus Group Discussion (FGD) banyak digunakan pada 

berbagai studi sosial yang lebih kompleks. Metode ini terbukti banyak 

digunakan untuk pengumpulan data di berbagai proyek penelitian. 
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Afiyanti (2008) penggunaan metode FGD telah dilaporkan di area 

penelitian keperawatan untuk mempelajari fenomena kehidupan dan isu-

isu sosial. Sebagai contoh, penggunaan FGD pada area keperawatan 

komunitas telah digunakan oleh Oluwatosin (2005) dalam 

mengembangkan alat pengkajian untuk mempelajari kesehatan suatu 

komunitas, sedangkan Amanda (2012) FGD efektif dalam meningkatkan 

sikap warga binaan mengenai infeksi menular seksual.  

Masih banyaknya apotek yang belum mengaplikasikan PMR dan di 

Kabupaten Cilacap belum ada penelitian terkait PMR, sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh metode focus group 

discussion terhadap aplikasi patient medication record di apotek wilayah 

Kabupaten Cilacap bagian timur. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas timbul suatu permasalahan yaitu apakah 

Focus Group Discussion berpengaruh pada kegiatan dokumentasi Patient 

Medication Record di apotek wilayah Cilacap bagian timur ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk melihat ada tidaknya pengaruh FGD dalam aplikasi kegiatan 

dokumentasi PMR di apotek wilayah Cilacap bagian timur.  

2. Untuk mengevaluasi penerapan dokumentasi PMR berdasarkan 

perspektif pasien simulasi di apotek wilayah Cilacap bagian timur. 

3. Untuk mengevaluasi peran apoteker di apotek wilayah Cilacap bagian 

timur dalam penggalian informasi dan pemberian informasi kepada 

pasien simulasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan tentang Patient 

Medication Record di apotek 
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2. Bagi Apotek Kabupaten Cilacap 

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan sehingga meningkatkan 

kualitas dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek Cilacap. 
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