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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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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Focus Group Discusion 

FGD adalah suatu metode riset yang didefinisikan sebagai suatu 

proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu 

yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Suhaimi, 1999). FGD 

adalah diskusi terfokus suatu grup untuk membahas suatu masalah 

tertentu, dalam suasana informal, jumlah peserta bervariasi, dilaksanakan 

dengan dipandu oleh seorang moderator (Wahyu T.Setyobudi, 2010). 

Kriteria dalam pelaksanaan FGD agar tujuan dan outputnya dapat 

tercapai dengan sebaik-baiknya, maka pelaksanaan FGD harus memenuhi 

persyaratan kriteria sesuai dengan ketentuan metode FGD. Kriteria teknik 

pelaksanaan FGD mencakup 3 persyaratan yaitu kriteria peserta, kriteria 

komunikasi, dan kriteria prosedural, sebagai berikut : 

1. Kriteria Peserta 

a. Bersifat sukarela : peserta FGD berdasarkan atas sukarela dan tidak 

terpaksa karena suatu imbalan atau janji-janji kepada peserta. 

b. Jumlah kelompok terbatas : jumlah peserta FGD tidak lebih dari 15 

orang dan mempresentasikan keterwakilan kelompok masyarakat. 

2. Kriteria Komunikasi 

a. Menjaga kerahasiaan : pendapat peserta FGD dijaga 

kerahasiaannya oleh fasilitator dan tim pelaksana FGD. 

b. Kebebasan Berpendapat : kebebasan menyampaikan pendapat 

peserta, perlu dijaga bukan kebenaran atau kesalahan. 

3. Kriteria Prosedural 

a. Suasana diskusi informal : suasana atau proses diskusi FGD adalah 

informal, tidak formal seperti rapat dinas atau presentasi seminar, 

dll. 
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b. Fasilitator tidak memihak : fasilitator FGD tidak boleh memihak, 

dan menilai terhadap pendapat peserta, tetapi memfasilitasi agar 

semua peserta ikut berpartisipasi aktif berdiskusi. 

 

B. Pelayanan Kefarmasian 

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan 

bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi 

dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas 

hidup pasien. Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-

undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang 

semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (drug oriented) berkembang 

menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan 

farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien 

(Menkes, 2014). 

Berdasarkan perubahan tersebut, apoteker dituntut untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat 

melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut 

antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien 

yang membutuhkan (Menkes, 2014). Apoteker harus memahami dan 

menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication 

error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta 

mengatasi masalah terkait obat (drug related problems), masalah 

farmakoekonomi, dan farmasi sosial (socio-pharmacoeconomy). Untuk 

menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai 

standar pelayanan (Menkes, 2014). 

Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek disusun : 

1. Sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan profesi 

2. Untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional 

3. Melindungi profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian. 
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C. Swamedikasi 

Menurut World Health Organization (WHO) swamedikasi adalah 

pemilihan dan penggunaan obat baik obat modern maupun obat tradisional 

oleh seseorang untuk melindungi diri dari penyakit dan gejalanya. 

Sedangkan menurut The International Pharmaceutical Federation (FIP) 

yang dimaksud dari swamedikasi atau self medication adalah penggunaan 

obat non resep oleh seseorang atas inisiatif sendiri. Dasar hukumnya 

permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993, secara sederhana swamedikasi 

adalah upaya seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit tanpa 

berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. 

Penggunaan obat dalam swamedikasi terbatas pada kriteria obat 

swamedikasi menurut permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993, kriteria 

obat yang diserahkan tanpa resep: 

1. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak 

di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. 

2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko 

pada kelanjutan penyakit. 

3. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus 

dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi 

di Indonesia. 

5. Obat yang dimaksud memiliki resiko khasiat keamanan yang dapat 

dipertanggung jawabkan untuk pengobatan sendiri. 

Untuk mengetahui kebenaran swamedikasi (menggunakan obat secara 

rasional) dapat digunakan indikator sebagi berikut : 

1. Tepat obat, pelaku swamedikasi dalam melakukan pemilihan obat 

hendaknya sesuai dengan keluhan yang dirasakannya dan mengetahui 

kegunaan obat yang diminum. 

2. Tepat golongan, pelaku swamedikasi hendaknya menggunakan obat 

yang termasuk golongan obat bebas dan bebas terbatas. 
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3. Tepat dosis, pelaku swamedikasi dapat menggunakan obat secara 

benar meliputi cara pemakaian, aturan pakai dan jumlah obat yang 

digunakan. 

4. Tepat waktu (lama pengobatan terbatas), pelaku swamedikasi 

mengetahui kapan harus menggunakan obat dan batas waktu 

menghentikannya untuk segera meminta pertolongan tenaga medis jika 

keluhannya tidak berkurang. 

5. Waspada efek samping, pelaku swamedikasi mengetahui efek samping 

yang timbul pada penggunaan obat sehingga dapat mengambil 

tindakan pencegahan serta mewaspadainya. 

Penyakit yang bisa di terapi jalan swamedikasi antara lain sakit 

kepala, batuk, sakit mata, konstipasi, diare, sakit perut, sakit gigi, penyakit 

pada kulit seperti panu, sakit pada kaki dan lain sebagainya. 

D. Dokumentasi 

Secara harfiah yang disebut Dokumen adalah officiat printed paper 

(kertas resmi yang tertulis) yang berisi  informasi. Dokumentasi  adalah 

penggunaan  dokumen untuk  membuktikan sesuatu. Ciri-ciri yang harus 

dimiliki suatu dokumentasi agar bermanfaat untuk pertemuan dengan 

pasien meliputi (Jones, 2008): 

1. Informasi tersusun rapi, terorganisir, dan dapat ditemukan dengan 

cepat.                        

2. Informasi dapat dipahami dengan mudah, sehingga setiap tenaga 

ahli asuhan kesehatan dapat menentukan apa permasalahan-

permasalahannya, tindakan-tindakan yang diambil, dan tindak 

lanjut yang diperlukan. 

3. Informasi subyektif dan obyektif bersifat akurat. 

4. Merupakan pengkajian terhadap informasi pasien, berfokus pada 

permasalahan-permasalahan terapi obat. 

5.  Mencantumkan rencana untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang teridentifikasi. 
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6. Mencantumkan rencana pemantauan terapeutik dan tindak lanjut 

untuk memastikan bahwa setiap permasalahan dapat diatasi dan 

hasil-hasil nyata yang diharapkan pasien dapat terpenuhi. 

Dokumentasi penting karena berkaitan dengan bukti otentik 

pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang dapat digunakan untuk tujuan 

akuntabilitas/pertanggungjawaban, evaluasi pelayanan, pendidikan dan 

penelitian (Kemenkes, 2011) 

Sistimatika pendokumentasian harus dibuat sedemikian rupa 

sehingga mudah untuk penelusuran kembali. Pendokumentasian dapat 

dilakukan berdasarkan nomor rekam medik, nama, penyakit, ruangan dan 

usia. Data dapat didokumentasikan secara manual, elektronik atau 

keduanya. Data bersifat rahasia dan disimpan dengan rentang waktu sesuai 

kebutuhan (Depkes, 2009). 

Petunjuk praktis dalam pencatatan dokumentasi: 

1. Dokumentasi dibuat dalam formulir khusus yang telah disepakati 

2. Informasi sebaiknya ditulis singkat dan jelas (bentuk frase bukan 

kalimat lengkap) 

3. Informasi yang ditulis hanya berisi data untuk mendukung 

assessment dan plans 

4. Setiap masalah dan rekomendasinya dibuat secara sistematis 

5. Singkatan yang lazim 

6. Data dikategorikan dengan tepat (contoh: demam adalah data 

subyektif, suhu tubuh 39 
o
C adalah data obyektif) 

7. Parameter yang digunakan sedapat mungkin terukur (contoh: 

tekanan darah terkontrol 130/80mmHg) 

Apoteker  harus  menjamin  pendokumentasian  dan  dokumentasi  

seluruh  aktivitas petayanan kefarmasian yang dilaksanakan. Apoteker 

harus menyediakan dokumen yang dibutuhkan, antara lain (Kemenkes, 

2011) : 
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1. Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik 

2. Sumber informasi yang ditetapkan oleh peraturan perundangan 

yang berlaku 

3. Patient Medication Record (PMR) 

4. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 

5. Standar Prosedur Operasional (SPO) 
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