
vi 
 

RINGKASAN 

 

PROFIL DOKUMENTASI 

PELAYANAN SWAMEDIKASI DIARE 

DI APOTEK WILAYAH SURABAYA TIMUR 

 

DEVINDA ARUM NINGTYAS 

 

 Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu sub sistem pelayanan 

kesehatan yang berorientasi pada pasien yang dilakukan oleh tenaga 

kefarmasian yang memiliki tanggung jawab dan wewenang. Salah satu 

pelayanan kefarmasian adalah pelayanan swamedikasi. Swamedikasi 

merupakan upaya yang banyak dilakukan masyarakat dalam mengatasi 

keluhan atau gejala penyakitnya dengan keinginan sendiri. Dalam penelitian 

ini, dipilih pelayanan swamedikasi diare dengan pertimbangan diare masih 

merupakan masalah global di negara-negara berkembang. Dalam rangka 

menjamin kualitas pelayanan swamedikasi diare, dilakukan pencatatan 

sebagai bukti tanggung jawab dalam bentuk dokumen dimana akan dikelola 

selanjutnya untuk keputusan tindak lanjut. 

 Pada pelayanan swamedikasi diare, dibagi menjadi 3 tahap 

pelayanan yaitu patient assessment, penyiapan obat, dan penyerahan obat. 

Pada tahap penyerahan obat disertai dengan pemberian informasi obat. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi pelayanan 

swamedikasi diare di apotek terpilih di wilayah Surabaya Timur. Responden 

pada penelitian ini adalah apoteker/petugas apotek lain yang berwewenang 

dan bertugas pada saat pengambilan data. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling. Jumlah keseluruhan sampel 
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sebanyak 37 apotek. Tempat pengambilan sampel adalah apotek di seluruh 

\wilayah Surabaya Timur dan dilakukan pada bulan Februari 2013 sampai 

Maret 2013. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sebelumnya 

telah dilakukan studi pendahuluan untuk mempelajari berbagai hal yang 

berhubungan dengan populasi. 

Pada dokumentasi patient assessment, paling banyak dilakukan 

saat pasien datang dengan keluhan sebanyak 18.92% apotek pada kategori 

langsung memberikan obat sesuai dengan kebutuhan pasien dan 

didokumentasikan dalam bentuk lembaran, PMR, buku, dan komputer. Pada 

dokumentasi penyiapan obat, 97.30% apotek melakukan pencatatan 

dokumentasi dan paling banyak didokumentasikan dalam bentuk kartu stok 

dan komputer sebanyak 27.03% apotek. Pada dokumentasi penyerahan 

obat, 54.05% apotek melakukan pencatatan dokumentasi dan paling banyak 

didokumentasikan dalam bentuk kartu stok dan buku sebanyak 16.22% 

apotek. Pada pemberian informasi obat, paling banyak dilakukan pencatatan 

dokumentasi pada informasi tentang aturan pakai obat sebanyak 18.92% 

apotek dan didokumentasikan dalam bentuk lembaran, buku, dan komputer 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi masukan bagi 

apoteker/petugas apotek yang lain akan pentingnya pelaksanaan 

dokumentasi untuk menjamin ketersediaan obat di apotek dalam rangka 

peningkatan mutu pelayanan kefarmasian. 

 

Kata kunci : Profil dokumentasi, Pelayanan swamedikasi diare, Apotek 
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