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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pengobatan sendiri atau swamedikasi menjadi pilihan masyarakat untuk 

mengatasi masalah kesehatannya yang bersifat sederhana dan umum diderita, 

dengan alasan murah dan lebih praktis (BPOM, 2004). Apoteker hendaknya 

memberikan informasi penting tentang dosis, cara pakai, kontra indikasi, efek 

samping dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien (Menkes, 1990). 

 Pelayanan swamedikasi ini tentu akan menjadi baik apabila apoteker hadir 

di apotek serta melakukan catatan pengobatan pasien. Namun hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Gunawan dkk (2011) mengenai tingkat kehadiran apoteker di 

apotek wilayah Denpasar mengatakan bahwa kehadiran apoteker di apotek masih 

sangat rendah, hanya ada 24 apotek dari total 111 apotek yang dijadikan sampel 

yang terdapat apotekernya. 

 Hasil penelitian Purwanti dkk (2003) mengenai catatan pengobatan pasien 

di apotek DKI Jakarta menunjukan bahwa 94,1% tidak melakukan dokumentasi 

pelayanan swamedikasi. Selain itu, penelitian di wilayah Banyumas menunjukkan 

bahwa 34 apoteker melakukan catatan pengobatan pasien  swamedikasi dan 32 

apoteker melakukan pengarsipan catatan pengobatan pasien untuk swamedikasi 

tersebut (Amalia, 2012). Penelitian lain yang dilakukan Rahayu (2010) di 

Kabupaten Purbalingga, melaporkan bahwa dari 16 apotek yang dijadikan tempat 

penelitian hanya 7 (43,75%) apotek yang melakukan catatan pengobatan. Padahal 

pada peraturan pemerintah no. 51 (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 
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pasien (Patient Medication Record) untuk mendukung terlaksananya pelayanan 

kefarmasian yang berorientasi kepada pasien. 

B. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang maka diperlukan penelitian observasi mengenai: 

Bagaimanakah penerapan Patient Medication Record (PMR) di apotek wilayah 

Banyumas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan dokumentasi PMR 

berdasarkan perspektif pasien simulasi dan perspektif apoteker dengan melihat 

faktor pendukung dan faktor penghambat serta keberadaan standar pelayanan 

operasional (SPO) swamedikasi di apotek wilayah Kabupaten Banyumas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi pemerintah 

Sebagai follow up terhadap dikeluarkannya PP No. 51 tahun 2009. 

2. Manfaat bagi Apoteker 

Apoteker dapat menerapkan dan mengetahui pentingnya melakukan 

dokumentasi dalam bentuk PMR. 

3. Manfaat bagi mahasiswa farmasi 

Dapat dijadikan bahan pembanding dan pelengkap untuk penelitian 

selanjutnya. 

4. Manfaat bagi peneliti 

Menambah wawasan penulis serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Farmasi Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 
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