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BAB III 

TINJAUAN APOTEK 

 

3.1 Pengenalan Lokasi dan Profil Apotek 

3.1.1 Sejarah dan Perkembangan 

Sejarah berdirinya Apotek Dian Sejahtera ini yaitu atas prakarsa 

anggota Koperasi Karyawan PT. pembangkitan Jawa Bali. Apotek dini 

berdiri pada taun 1997. Saat ini Apotek Dian Sejahtera mempunyai 

seorang apoteker penanggung jawab, seorang apoteker pendamping, 2 

orang tenaga teknis kefarmasian, seorang admin dan seorang petugas 

umum. 

 

3.1.2 Visi dan Misi 

Visi dari Apotek Dian Sejahtera yaitu menjadikan Apotek Dian 

Sejahtera sebagai apotek yang mengedepan kan pelayanan kesehatan dan 

mengutamakan kebutuhan pasien namun tidak mengesampingkan 

perkembangan apotek.  

Misi Apotek Dian Sejahtera yaitu memberikan pelayanan kesehatan 

yang tepat kepada pasien, memberikan informasi kesehatan dan konsultasi 

penyakit kepada pasien, dan juga menyediakan obat – obat yang 

terjangkau oleh masyarakat dengan mutu yang terjamin. 

 

3.1.3 Struktur Organisasi 

Pegawai yang bertugas di Apotek Dian Sejahtera Gresik berjumlah 6 

orang terdiri dari 1 orang apoteker penanggung jawab apotek (APA), 1 

orang Apoteker Pendamping (Aping), 2 orang asisten Apoteker (AA), 1 

admin dan 1 Pengantar. Struktur Organisasi di Apotek Dian Sejahtera 

Gresik seperti pada gambar 3.1. 
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Gambar 3. 1 Struktur Apotek 

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian antara lain : 

1. Manager Apotek: 

a. Bertanggung jawab kepada Ketua Koperasi Dian Sejahtera 

b. Memimpin, merencanakan, megkoordinasi, dan mengawasi kegiatan 

dalam lingkungan apotek 

c. Menentukan peraturan yang digunakan 

2. Apoteker Pengelolah Apotek (APA) :  

a. Mengawasi dan membuat SOP atau program kerja pada setiap fungsi 

kegiatan di apotek 

b. Memimpin seluruh kegiatan di apotek 

c. Melaporkan penggunaan obat dan alat habis pakai apotek 

d. Menyusun pembagian tugas dan tanggungjawab petugas apotek 

e. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan obat di apotek 

ADMIN 

APING APA 

Manager Apotek 

AA Bagian Umum 
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3. Apoteker Pendamping (Aping) : 

a. Melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban APA apabila APA 

berhalangan hadir selama jam kerja apotek 

b. Kemampuan mengelola SDM secara efektif 

c. Membantu apoteker melaksanakan perencanaan dan pengadaan obat 

4. Asisten Apoteker (AA) : 

a. Membantu Apoteker dalam mengerjakan resep 

b. Mengontrol keluar masuknya obat 

c. Membantu apoteker melakukan perencanaan dan pengadaan obat 

d. Melayani penjualan obat 

5. Admin : 

a. Melayani penjualan obat 

b. Menginput obat masuk dan keluar 

c. Membuat tagihan resep kepada karyawan PT. pembangkitan Jawa 

Bali 

d. Melakukan pencatatan keuangan 

6. Petugas Umum: 

a. Mengantarkan obat 

b. Melakukan pembelian obat ke apotek lain (UP obat) 

 

3.2 Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP 

a. Perencanaan 

Perencanaan di Apotek Dian Sejahtera Gresik dilakukan dengan metode 

konsumsi apabila ada obat yang habis atau menjelang habis maka ditulis pada 

buku defecta, selain dari buku defecta perencanaan dari metode konsumsi 

yang direncanakan berdasarkan pengeluaran barang periode sebelumnya, jadi 

kita harus memantau obat apa yang paling banyak keluar di periode 

sebelumnya dalam menentukan obat apa yang akan kita beli di periode 

sekarang ini. Sehingga perlu melakukan pengelompokan barang menjadi 2 

yaitu fast moving dan slow moving. Buku defecta  digunakan untuk mencatat 

barang atau obat yang harus dipesan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan 
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barang atau obat. Fungsi buku ini untuk mengecek barang dan stok barang, 

menghindari kelupaan pemesanan kembali barang. 

 

Gambar 3. 2 Buku Defecta 

 

 

b. Pengadaan 

Pengadaan di Apotek Dian Sejahtera Gresik dengan membuat surat 

pesanan (SP) yang ditujukan ke PBF dan ditanda tangani oleh Apoteker yang 

bertanggung jawab terhadap obat yang akan dipesan. Pengadaan dilakukan 

setelah perencanaan. Surat pesanan digunakan untuk memesan obat seperti 

obat bebas, bebas terbatas, keras, prekursor, narkotika dan psikotropika.  

 



 

21 
 

Gambar 3. 3 Surat Pesanan 

Narkotika 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 Surat pesanan Psikotropika 

 

     

Gambar 3. 5 Surat Pesanan Obat 
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Gambar 3. 6 Surat Pesanan Prekusor 

 

Gambar 3. 7 Surat Pesanan OOT 

c. Penerimaan 

Penerimaan barang dilakukan dengan cara menyesuaikan pemesanan 

obat dengan barang yang diterima meliputi: nama obat, nomor batch, tanggal 

kadaluarsa, jumlah dan kemasan obat, harga yang sudah disepakati ketika 

pemesanan. Didalam faktur tersebut juga memuat informasi mengenai, harga, 

% diskon, jumlah harga, nama PBF dan alamatnya, nomor NPWP, no. Izin 

PBF, no. Faktur, alamat penerima, tanggal dibuatnya faktur, tanggal jatuh 

tempo, stempel PBF, apoteker dalam PBF tersebut, dan menuliskan nama 

terang, tanda tangan penerima barang tersebut, stempel apotek dan menulis 
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tanggal penerimaannya kemudian slip faktur yang terdiri dari 4 rangkap 

diberikan ke sales PBF tersebut 2 lembar dan yang disimpan apotek untuk 

pengarsipan 2 lembar. Kemudian faktur di entrikan ke komputer dan 

mengecek harga obat (ditambahkan dengan profit apotek). Setelah disimpan, 

mengisikan nomor  yang sudah dientri. Kemudian faktur disimpan sebagai 

arsip apotek. 

PBF yang bekerja sama dengan Apotek Dian Sejahtera Gresik yaitu 

AAM (Anugerah Argon Medika), MPI (Millenium Pharmacon International), 

AMS (Antarmitra Sembada), Merapi, RHU (Rejeki Husada Utama), APL 

(Anugerah Pharmindo Lestari), BSP (Bina San Prima), dll.  

Pembayaran dilakukan oleh keuangan di Koperasi milik PT. 

Pembangkitan Jawa Bali yang mendapat faktur asli pengiriman, faktur pajak, 

dan jumlah tagihan dari PBF. Pihak keuangan koperasi akan memberikan 

tanda terima faktur dan menentukan tanggal jatuh tempo kepada PBF. 

Selanjutnya keuangan koperasi akan membayar ke PBF via transfer atau 

tunai.  

 

 

Gambar 3. 8 Faktur Obat Datang 

 

d. Penyimpanan 

Penyimpanan obat di Apotek Dian Sejahtera Gresik ini berdasarkan 

alfabetis. Obat-obatan yang memerlukan suhu penyimpanan dingin disimpan 

di dalam kulkas seperti obat bentuk suppositoria, insulin, dan beberapa tablet. 
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Obat yang dapat dijual bebas (OTC atau On The Counter yaitu produk yang 

telah di display dan dapat dibeli secara bebas) ditempatkan pada bagian 

etalase depan  dan disusun berdasarkan farmakologi dan bentuk sediaan. Obat 

tersebut ditempatkan dengan aturan FEFO (First Expired First Out) dan FIFO 

(First In First Out) untuk mencegah terjadinya obat kadaluarsa. Dokumen 

yang digunakan dalam penyimpanan yaitu kartu stok karena untuk 

memonitoring keluar masuknya obat. Penyimpanan obat yang datang yaitu 

menulis pada kartu stok jumlah diterima, nama PBF, tanggal kadaluarsa, dan 

menjumlahkan dari sisa stok obat tersebut. 

 

 

Gambar 3. 9 Kartu Stok 

e. Pemusnahan dan penarikan 

Obat-obat yang mendekati kadaluarsa atau obat yang kurang lebih 

memiliki waktu 3 bulan sebelum obat tersebut kadaluarsa di Apotek Dian 

Sejahtera Gresik dipisahkan dari rak tempat penyimpanan obat. Dalam 

menerima barang yang masuk, diharuskan menulis waktu kadaluarsa obat 

tersebut untuk mempermudah mengetahuinya dan mengecek waktu 
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kadaluarsa saat penerimaan barang. Jika terdapat obat yang kadaluarsa obat 

tersebut dipisahkan dari lemari penyimpanan yang berbeda dan dimusnahkan 

dengan prosedur menurut standar pelayanan farmasi. Pemusnahan obat 

kemudian didokumentasikan dengan berita acara. Pemusnahan obat golongan 

narkotika dan psikotropika dilakukan dengan memanggil satu orang petugas 

Dinas Kesehatan sebagai saksi pemusnahan obat yang dilakukan di apotek 

sesuai dengan ketentuan pada undang-undang. Namun di Apotek Dian 

Sejahtera Gresik belum pernah dilakukan pemusnahan obat narkotika dan 

psikotropika karena selalu terjual habis sebelum tanggal kadaluarsa terlewati. 

Dokumen dalam pemusnahan seperti berita acara dalam pemusanah obat 

narkotika dan psikotropika. Terkadang juga jika ada obat yang mendekati 

masa kadaluarsa diretur kepada PBF tempat memesan obat tersebut atau 

penarikan obat kembali.  

 

 

Gambar 3. 10 Faktur Retur 

 

f. Penditribusian 

Pendistribusian di Apotek dian Sejahtera Gresik ini dengan peresepan 

dari dokter di klini PT. Pembangkitan Jawa Bali dan pembelian langsung 

oleh pasien ke apotek. Apotek dian sejahtera juga melayani delivery untuk 

pasien dari klinik PT. Pembangkitan Jawa Bali. Pendistribusian obat  ini 

memiliki dokumen berupa lembar tagihan kepada PT. Pembangkitan Jawa 

Bali dan nota atau kwitansi untuk pasien lainnya. 
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g. Pengendalian Persediaan 

Untuk pengendalian persediaan obat, alkes, dan barang – barang yang 

ada di Apotek Dian Sejahtera dilakukan Stok Opname setiap 3 (tiga) bulan 

sekali. Setelah itu menyesuaikan jumlah fisik barang dan jumlah persediaan 

dari system aplikasi apotek. Setelah Stok Opname pihak apotek membuat 

berita acara hasil stok opname yang diserahkan serta akan diperiksa oleh 

Pengawas dan pimpinan Apotek. Jika hasil stok opname sesuai maka dapat 

disetujui dan jika tidak sesuai maka diperiksa kembali dimana letak 

ketidaksamaannya. Fungsi Stok Opname yaitu untuk mengetahui stok barang 

yang tertinggal sehingga dapat dievaluasi apakah terjadi kekurangan barang 

atau tidak. Untuk mengetahui barang-barang atau obat yang fast moving dan 

slow moving. Untuk mengetahui barang atau obat yang mendekati masa 

kadaluarsa. Dan juga untuk menghitung nilai persediaan di apotek pada 3 

bulan tersebut.  

 

 

Gambar 3. 11 Berita cara Stok Opname 

 

h. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan (buku 
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defecta),  pengadaan (surat pesanan), peneriman (Faktur), penyimpanan 

(kartu stock), penyerahan (nota atau struk penjualan dan lembar tagihan). 

Pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropika dilakukan setiap bulan 

secara online sebelum tanggal 10 pada bulan selanjutnya. Laporan 

penggunaan obat narkotika dilaporkan melalui program SIPNAP (Sistem 

Pelaporan Narkotika dan Psikotropika) dengan menginput data penggunaan 

narkotika dan psikotropika, lalu setelah data telah terinput data tersebut 

dilaporkan. Laporan meliputi laporan pemakaian narkotika selama satu bulan 

(meliputi nomor urut, nama bahan atau sediaan, satuan, persediaan awal 

bulan). Pelaporan lainnya meliputi kebutuhan manajemen apotek (keuangan 

dan barang persediaan). 

 

3.3 Pengelolaan Pelayanan Farmasi 

a. Pelayanan Swamedikasi  

Pelayanan swamedikasi bertujuan untuk menjamin pemberian obat 

tanpa resep yang dilakukan secara benar dan tepat dan juga untuk 

memastikan pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan kondisi 

kesehatannya. Swamedikasi dilakukan dengan tepat, aman dan rasional 

dimana pesien dapat berkonsultasi dahulu mengenai penyakit yang 

dialaminya  kepada apoteker atau TTK. Hal ini dipertanggung jawabkan 

oleh apoteker pengelola apotek dalam memastikan pelaksanaan SOP dan 

apoteker beserta asisten apoteker dalam melaksanakan SOP dengan tanpa 

penyimpangan. 

Informasi obat yang yang diberikan oleh Apoteker atau Tenaga Teknis 

Kefarmasian terdiri atas: 

a. Ketika pasien datang dengan  menjelaskan keluhan.  

Seorang pasien datang ke Apotek dengan menjelaskan keluhan yang 

dialami. Kemudian Apoteker atau TTK menanyakan kepada pasien 

untuk siapa obat ini dikonsumsi, sudah berapa lama keluhan yang 

dialami, jenis obat apa yang sebelumnya dikonsumsi, apakah sudah 

memeriksakan diri sebelumnya ke dokter, serta apakah pasien memiliki 

riwayat penyakit atau alergi obat tertentu. Selanjutnya Apoteker/TTK 
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merekomendasikan obat yang sesuai dengan keluhan pasien tersebut 

yang mengandung bahan aktif tertentu dan termasuk dalam golongan 

obat bebas, obat bebas terbatas atau obat wajib Apotek, dimana obat ini 

termasuk obat keras tetapi dapat dibeli tanpa resep dokter dengan 

indikasinya. Selanjutnya Apoteker/TTK melakukan KIE atau 

memberikan informasi berupa aturan pemakaian, penyimpanan, efek 

samping, interaksi obat dan lama pemakaian kepada pasien.  

b. Seorang pasien datang ke Apotek dengan menyebut nama obat atau 

membawa bungkus obat tertentu. 

Apoteker atau TTK menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah 

menggunakan obat ini sebelumnya, untuk siapa obat ini dikonsumsi, 

apakah sudah paham mengenai aturan pemakaian obat ini. Selanjutnya 

apoteker/TTK memberikan obat yang diminta dan termasuk dalam 

golongan obat wajib apotek , obat bebas ataupun obat bebas terbatas, 

dimana obat ini termasuk obat keras tetapi dapat dibeli tanpa resep 

dokter dengan indikasi tertentu. Kemudian Apoteker/TTK melakukan 

KIE atau memberikan informasi berupa aturan pemakaian, 

penyimpanan, efek samping, interaksi obat dan lama pemakaian kepada 

pasien.  

 

b. Pelayanan Resep 

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter 

hewan kepada Apoteker Penanggungjawab Apotek atau TTK untuk 

menyediakan serta menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Pelayanan resep yang di apotek Dian sejahtera 

terdiri atas: 

a. Penerimaan resep dan Skrining resep 

1. Setelah menerima resep dari pasien atau Dokter di klinik PT> 

pembangkitan Jawa Bali petugas melakukan pengecekan kelengkapan 

administratif yang meliputi Nama dokter/pemeriksa pasien, nomor surat 

izin praktik, alamat praktik, tanggal penulisan resep, tanda tangan/paraf 
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dokter, nama pasien, alamat pasien, umur pasien, jenis kelamin, berat 

badan, nama obat, dosis dan jumlah yang diminta, cara pemakaian. 

2. Melakukan kesesuaian farmasetika yakni bentuk sediaan, dosis, 

kekuatan, interaksi, stabilitas dan inkompatibilitas. 

3. Selanjutnya melakukan ketepatan klinis seperti ada atau tidaknya alergi 

dan efek samping.  

b. Penyiapan Obat 

1. Peracikan atau pengambilan obat 

Pengambilan obat yang dibutuhkan pad arak penyimpanan obat 

dengan memperhatikan nama obat, dosisi dan tanggal kadaluarsa 

serta keadaan fisik. Kemudian menyiapkan atau peracikan obat sesuai 

dengan jumlah yang diminta di dalam resep.  

2. Etiket 

Pemberian etiket berfungsi untuk memberikan informasi obat terkait 

aturan pemakaian dan lama pemakaian obat tersebut. Penulisan 

etiket harus jelas dan dapat dibaca meliputi nomor resep, tanggal 

pembuatan, aturan pakai dan tanda tangan penulis etiket. Pemberian 

etiket putih untuk obat oral, etiket biru untuk obat luar.  

3. Kemasan obat 

Obat dikemas dengan rapi dan aman sehingga dapat menjaga 

kualitas serta estetika sediaan obat. Jika sediaan insulin atau 

suppositoria diberikan ice bag pada kemasan obat tersebut atau 

diberikan wadah sendiri dengan obat oral.  

c. Penyerahan obat 

Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan 

akhir terhadap kesesuaian antara resep yang diminta dengan obat yang 

diserahkan. Penyerahan obat harus dilakukan oleh Apoteker atau TTK 

yang disertai dengan pemerian KIE atau infoemasi mengenai aturan 

pemakaian, lama pemakaian, dan cara penyimpanan kepada pasien. 
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3.4 Product knowledge 

1. Obat  

a. Obat bebas 

Macam-macam obat bebas terbatas yang tersedia di Apotek Dian 

Sejahtera Gresik sangat banyak, oleh sebab itu disini hanya mengambil 

sampel dari beberapa obat bebas. Obat bebas tersebut antara lain:  

No Nama Obat Kandungan/ 

Bahan Aktif 

Indikasi Gambar 

1.  Sumagesic Paracetamol 

600mg 

Meringankan rasa 

sakit pada sakit 

kepala, sakit gigi, dan 

menurunkan demam 

 

2.  Bodrex 

tablet 

Caffeine 50mg, 

Paracetamol 

600mg 

Meringankan rasa 

sakit pada sakit 

kepala, sakit gigi, dan 

menurunkan demam 

 

3.  Entrostop 

Tablet 

Attapulgit 650mg, 

Pectin 50mg 

Mengatasi diare non 

spesifik 

 

4.  Oskadon  Paracetamol 

500mg, Caffein 

35mg 

Meringankan rasa 

sakit pada sakit 

kepala, sakit gigi, dan 

menurunkan demam  
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5.  Sanmol 

tablet 

Paracetamol 

500mg 

Meredakan sakit 

ringan seperti  sakit 

kepala, sakit gigi, dan 

menurunkan demam 

 

Tabel 3. 1 Obat Bebas 

 

 

b.  Obat Bebas Terbatas 

Macam-macam obat bebas terbatas yang tersedia di Apotek Dian 

Sejahtera Gresik sangat banyak, oleh sebab itu disini hanya mengambil 

sampel dari beberapa obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas tersebut 

antara lain:  

No Nama 

Obat 

Kandungan/ 

Bahan Aktif 

Indikasi Gambar 

1.  Mixgarip 

Flu 

Paracetamol 

500mg, 

Phenyleprine Hcl 

15mg, CTM 2mg 

Meringankan gejala 

flu seperti demam, 

sakit kepala, 

hidung tersumbat 

dan bersin – bersin.  

2.  Decolgen Paracetamol 

400mg, 

Phenyleprine Hcl 

12,5mg, CTM 

1mg 

Meringankan gejala 

flu seperti demam, 

sakit kepala, 

hidung tersumbat 

dan bersin – bersin. 
 

3.  Neozep 

Forte 

Paracetamol 

250mg, 

Phenyleprine Hcl 

15 mg, CTM 2mg, 

Salicylamid 

150mg 

Mengobati gejala 

flu seperti demam, 

sakit kepala, 

hidung tersumbat 

dan bersin – bersin. 
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4.  Decolsin Paracetamol 

400mg, 

Pseudoephedrine 

Hcl 30mg, CTM 

1mg, 

Dextromethorphan 

HBr 10 mg, 

Guafesin 50 mg 

Meredakan gejala 

flu seperti demam, 

sakit kepala, 

hidung tersumbat 

dan bersin – bersin.  

5.  Asma solon Theophyllin, 

ephedrine 

Sesak nafas 

 

Tabel 3. 2 Obat Bebas Terbatas 

c.  Obat Keras 

Banyak macam obat keras yang tersedia di Apotek Dian Sejahtera 

Gresik. oleh sebab itu disini hanya mengambil sampel dari beberapa obat 

keras antara lain:  

No Nama Obat Kandungan/ 

Bahan Aktif 

Indikasi Gambar 

1.  Mefinal Asam Mefenamat 

500mg 

Anti nyeri 

 

2.  Amoxsan 

500 

Amoxycillin 

500mg 

Antibotik 

 

3.  Fastor 20 Atorvastatin 

calcium 20mg 

Menurunkan 

kadar kolesterol  
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4.  Truvas 10 Atorvastatin 

calcium 10mg 

Menurunkan 

kadar kolesterol 

 

5.  Thyrozol  Thiamazole 5mg Mengobati 

hipertiroid  

 

Tabel 3. 3 Obat Keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Obat psikotropika 

Berikut obat psikotropika yang terdapat di Apotek dian sejahtera 

gresik:  

No Nama Obat Kandungan/ 

Bahan Aktif 

Indikasi Gambar 

1.  Analsik  Metampiron dan 

diazepam 

Anti nyeri 

 

2.  Valisanbe Diazepam Untuk mengurangi 

kecemasan 
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3.  Sanmag tablet Mg trisilicate 

Al(OH)₃ 

colloidal, 

papaverine Hcl, 

Chlordiazepoxide 

Hcl, vitamin B1, 

vitamin B2, 

Vitamin B6, 

vitamin B12, Ca 

pantothenate, 

Niacinamide 

Untuk mengobati 

saluran 

pencernaan  

 

4.  Clobazam  Clobazam  10mg Mengatasi 

kecemasan dan 

mengurangi 

kejang dan 

epilepsi 
 

5.  Alprazolam  Alprazolam Mengatasi 

gangguan 

kecemasan   
 

Tabel 3. 4 Obat Psikotropika 

 

 

e. Obat Narkotika 

Berikut obat narkotika yang terapat di apotek dian sejahtera gresik: 

No Nama Obat Kandungan/ 

Bahan Aktif 

Indikasi Gambar 

1.  Codein  Codein   Analgesic 

(nyeri ringan 

hingga sedang) 
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2.  Mst continus morphin Nyeri berat 

 

Tabel 3. 5 Obat Narkotika 

2. Obat Tradisional 

a. jamu 

Banyak macam sediaan jamu yang tersedia di Apotek Dian 

Sejahtera Gresik. oleh sebab itu disini hanya mengambil sampel dari 

beberapa sediaan jamu antara lain:  

No Nama Obat Kandungan/ 

Bahan Aktif 

Indikasi Gambar 

1.  Bejo bintang 

tujuh 

Obat ini 

mengandung 

Zingiber 

officinale varietas 

rubrum (jahe 

merah), foeniculli 

fructus (buah 

adas), arvensis 

folium (mint), 

piper retrofractr 

fructus (cabe 

jawa), dan madu 

Untuk membantu 

meredakan masuk 

angin, perut 

kembung, pegal – 

pegal, sakit kepala 

dan mual dan 

meriang.  

 

 

2.  Antangain 

tablet 

Jehe merah, jahe, 

peppermint, royal 

jelly,dan 

sembung 

Mengatasi masuk 

angina seperti rasa 

meriang, rasa 

mual, perut 

kembung capek – 

capek dan mabuk 

perjalanan 
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3.  Komix 

herbal 

Lagundi, jahe 

merah, thyme 

herba, licorice, 

minyak 

peppermint, 

madu 

Meredakan batuk  

 

4.  Tolak angin 

anak 

Minyak adas, 

kayu ules, daun 

cengkeh, jahe, 

daun mint, herba 

centella, parkiae 

semen, kayu 

angina, madu, 

pati beras 

Mengatasi masuk 

angina seperti rasa 

meriang, rasa 

mual, perut 

kembung capek – 

capek dan mabuk 

perjalanan 

 

Tabel 3. 6 Obat Tradisional Jamu 

 

b. Obat Herbal Terstandar 

Banyak macam sediaan OHT yang tersedia di Apotek Dian 

Sejahtera Gresik. oleh sebab itu disini hanya mengambil sampel dari 

beberapa sediaan OHT antara lain:  

No Nama Obat Kandungan/ 

Bahan Aktif 

Indikasi Gambar 

3.  Tolak angin Amoni Fructus 

(kapulaga), 

Foeniculli 

Fructus (adas(, 

Isorae Fructus 

(kayu ules), 

Myristicae 

Semen (pala), 

Burmanni Cortex 

Obat bejo ini 

bermanfaat untuk 

membantu 

meredakan masuk 

angin seperti 

pusing, merinag, 

kembung, sakit 

perut, mual dan 

muntah, serta 
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(kayu manis), 

Centella Herba 

(Pegagan), 

Caryophylli 

Folium 

(cengkeh), 

Parkiae Semen 

(kedawung), 

Usneae Thallus 

(kayu angina), 

Zingiberis 

Rhizoma (jahe), 

ekstrak panax 

radix, 70% Mel 

Depuratum 

(madu). 

untuk 

meningkatkan 

daya tahan tubuh. 

Tolak angin juga 

dapat diminum 

saat perjalanan 

jauh, dan kurang 

tidur. 

 

4.  Antangain 

JRG 

Jahe, royal jelly, 

ekstrak gingseng, 

blimeae folia, , 

menthae folia 

Mengobati masuk 

angina seperti rasa 

meriang, rasa 

mual, perut 

kembung, dan 

pusing 

 

Tabel 3. 7 Obat Herbal terstandar 
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c. Fitofarmaka 

Obat fitofarmaka di apotek dian sejahtera hanya terdapat stimuno 

sirup. 

No Nama Obat Kandungan/ 

Bahan Aktif 

Indikasi Gambar 

1.  Stimuno syr Ekstrak herba 

phyllanthus niruri 

L.  

untuk 

meningkatkan 

daya tahan tubuh  

 

Tabel 3. 8 Obat Tradisional Fitofarmaka 

 

3. kosmetika 

Banyak macam sediaan kosmetika yang tersedia di Apotek Dian 

Sejahtera Gresik. oleh sebab itu disini hanya mengambil sampel dari 

beberapa sediaan kosmetika antara lain: 

No Nama Obat Kandungan/ 

Bahan Aktif 

Indikasi Gambar 

1.  Marcks 

powder  

Zinc stearate, 

zinc oxide, 

salycil acid, 

titanium dioxide, 

fragarance, iron 

oxide 

Bedak tabor untuk 

mengontrol 

minyak di wajah. 

 
 

2.  Natur E 

lotion  

Vitamin E dan 

natural 

moisturizing 

factor (NMF) 

Menjaga 

kelembaban dan 

kelembutan kulit, 

melindungi kulit 

dari UVA dan 
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UVB, kulit 

bersinar dan cerah 

sepanjang hari 

Tabel 3. 9 Kosmetika 

 

 

4. Alat kesehatan dan BMHP 

Berikut alat kesehatan dan BMHP yang tersedia di Apotek Dian 

Sejahtera Gresik: 

No Nama Obat Indikasi Gambar 

1.  Masker 

medis 

Untuk melindungi dari 

kotaran dan virus 

 

 

2.  Thermogoun Termometer inframerah 

yang digunakan untuk 

mengukur suhu tubuh.  

 

3.  Kasa steril Untuk menutup luka agar 

tidak terkontaminasi oleh 

kotoran.   

 

4.  Oximeter  Alat untuk mengukur kadar 

oksigen dalam darah.  

 

Tabel 3. 10 Alat Kesehatan dan BMHP 

 

 


