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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat 

memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-

rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar 

pelayanan yang telah ditetapkan (Azwar, 1996). Persaingan yang semakin ketat 

menuntut sebuah lembaga penyedia layanan jasa untuk selalu memberikan 

pelayanan yang terbaik dan meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen 

(Kotler, 2005).  

Pada saat ini orientasi paradigma pelayanan kefarmasian telah bergeser 

dari pelayanan obat (drug oriented) menjadi pelayanan pasien (patient oriented) 

dengan mengacu kepada pharmaceutical care. Hal-hal yang perlu dimonitor dan 

dievaluasi dalam pelayanan kefarmasian di apotek antara lain sumber daya 

manusia (SDM), pengelolaan sediaan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan 

mutu pelayanan/tingkat kepuasan konsumen (Depkes, 2006). Pelayanan 

kefarmasian di apotek meliputi tersedianya produk yang bermutu dan disertai 

dengan pemberian informasi yang memadai (Depkes, 2004). 

Menurut PP NO 51 Tahun 2009 pasal 1 ayat 4 yang dimaksud pelayanan 

kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada 

pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil 

yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pada pasal 1 ayat 11 

fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk 
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menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah 

sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. 

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan 

harapannya (Kotler, 2005). Kepuasan merupakan pengalaman yang akan 

mengendap di dalam ingatan pasien sehingga mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan pembelian ulang produk yang sama. Kepuasan 

pelanggan atas produk akan mempengaruhi pola perilaku selanjutnya seperti 

minat beli ulang produk. Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan 

merasa puas. Kepuasan pasien dapat mempengaruhi minat untuk kembali ke 

rumah sakit yang sama. Jika pasien merasa puas maka bukan hanya pasien yang 

diuntungkan tetapi juga pihak rumah sakit. 

Apotek instalasi farmasi RSUD Ambarawa yang melayani resep untuk 

pasien rawat jalan dan rawat inap, proses pelayanan resep meliputi semua 

aktivitas menerima, menganalisis, menyiapkan dan menyerahkan obat kepada 

pasien serta pencatatan atau dokumentasi. Apotek instalasi farmasi RSUD 

Ambarawa merupakan apotek yang dari segi aspek tempat merupakan tempat 

yang strategis, banyak pengunjung, dan bersebelahan dengan klinik pengobatan 

maupun praktik dokter, rata-rata resep pasien rawat jalan RSUD Ambarawa per 

hari sekitar 150 pasien dengan jumlah apoteker 4 orang dan 8 orang asisten 

apoteker (Dian, 2010). 

Berdasarkan jumlah pegawai apotek yang terbatas dikalikan dengan 7 jam 

pelayanan dibagi banyaknya pasien, maka diperkirakan waktu pelayanan yang 
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diperlukan untuk melayani satu  pasiennya sekitar 12 menit. Hal ini dimulai dari 

penerimaan resep hingga pemberian obat dan informasi mengenai obat yang 

diberikan kepada pasien. Lamanya waktu pelayanan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui faktor pelayanan yang berpengaruh terhadap 

tingkat kepuasan dan seberapa besar kepuasan akan berdampak pada loyalitas 

konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan 

bagi pihak rumah sakit khususnya apotek instalasi farmasi untuk meningkatkan 

mutu pelayanannya dan sebagai sarana pembelajaran peningkatan profesionalitas 

kinerja apoteker. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: 

1. Apakah faktor kualitas pelayanan penyediaan obat dan pelayanan konsultasi 

obat akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen di apotek 

instalasi farmasi RSUD Ambarawa? 

2. Apakah tingkat kepuasan konsumen akan berpengaruh pada loyalitas 

konsumen di apotek instalasi farmasi RSUD Ambarawa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan penyediaan obat 

dan pelayanan konsultasi obat akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan 

konsumen di apotek instalasi farmasi RSUD Ambarawa. 
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2. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat kepuasan terhadap loyalitas 

konsumen di apotek instalasi farmasi RSUD Ambarawa. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1.  Pelayanan 

Menurut PP 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pekerjaan kefarmasian adalah 

pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, 

pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan 

obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta 

pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. 

Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sumber daya 

(SDM, sarana prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dan 

administrasi) dan pelayanan farmasi klinik (penerimaan resep, peracikan obat, 

informasi obat dan pencatatan/penyimpanan resep) dengan memanfaatkan 

tenaga, dana, prasarana, sarana dan metode tatalaksana yang sesuai dalam upaya 

mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terlaksananya pelayanan kefarmasian 

yang bermutu di apotek (Depkes, 2006). 

a. Komponen Utama Kualitas Pelayanan 

Terdapat tiga komponen utama dalam kualitas pelayanan menurut 

Gronroos yaitu (Tjiptono, 2004) : 

1. Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output 

(keluaran) jasa yang diterima pelanggan.  
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2. Functional Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara 

penyampaian suatu jasa. 

3. Corporate Image, yaitu profil, reputasi, citra umum, dan daya tarik khusus 

suatu perusahan. 

Kualitas pelayanan adalah usaha untuk mewujudkan kepuasan dan 

kesetiaan konsumen sehingga terus-menerus terjalin kerja sama yang baik. 

Kualitas pelayanan yang terbaik merupakan suatu hal yang harus menjadi 

keharusan untuk diwujudkan bila suatu pelayanan kefarmasian ingin maju. 

Kualitas pelayanan ditentukan dari jasa yang diterima oleh konsumen 

berdasarkan pengalaman masa lalunya. Bila kualitas yang diterima konsumen 

sudah memuaskan, maka konsumen akan mengakui bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh perusahan itu sudah berkualitas. Untuk itu diperlukan suatu alat 

pengukur untuk mengetahui bahwa pelayanan yang diberikan kepada konsumen 

sudah memuaskan atau belum.  

b. Pelayanan Penyediaan Obat 

Pelayanan penyediaan obat adalah pelayanan resep, yaitu proses kegiatan 

yang meliputi aspek teknis dan non teknis yang harus dikerjakan mulai dari 

penerimaan resep, peracikan obat sampai dengan penyerahan obat kepada 

pasien. Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan 

kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta 

jenis dan jumlah obat. Penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan 

dengan cara yang baik dan sopan, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat 

mungkin emosinya kurang stabil. Penyerahan obat disertai pemberian informasi 
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cara penggunaan obat dan hal-hal lain yang terkait dengan obat tersebut, antara 

lain manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan 

efek samping, cara penyimpanan obat (Depkes, 2006). 

Hal-hal yang harus dilakukan agar pelayanan di apotek berjalan dengan 

baik, adalah sebagai berikut: 

1. Mempunyai sistem yang mampu mendukung berjalannya dengan cepat, 

tepat, dan aman. 

2. Sebaiknya mendistribusikan pelayanan dibeberapa loket untuk memudahkan 

pasien. 

3. Mampu menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh unit kerja di apotek. 

4. Memiliki karyawan yang andal dan terlatih (Aditama, 2003). 

c. Pelayanan Konsultasi Obat 

Konseling obat merupakan salah bentuk pelayanan kefarmasian dalam 

usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien dalam 

penggunaan obat. Sehingga apoteker perlu mengembangkan keterampilan dalam 

menyampaikan informasi dan memberi motivasi agar pasien dapat mematuhi 

dan memahami penggunaan obatnya terutama untuk pasien-pasien geriatri, 

pediatri dan pasien yang menggunakan obat dalam jangka waktu yang panjang 

seperti diabetes, TBC dan penyakit kronis lainnya. 

Informasi obat yang diperlukan pasien: 

1. Waktu penggunaan obat, misalnya berapa kali obat digunakan dalam sehari, 

apakah diwaktu pagi, siang, sore atau malam. Dalam hal ini termasuk 

apakah obat diminum sebelum atau sesudah makan. 
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2. Lama penggunaan obat, digunakan selama keluhan masih ada atau harus 

dihabiskan meskipun sudah merasa sembuh. Obat antibiotika harus 

dihabiskan untuk mencegah timbulnya resistensi. 

3. Cara penggunaan obat yang benar akan menentukan keberhasilan terapi. 

Oleh karena itu pasien harus mendapat penjelasan mengenai cara 

penggunaan obat yang benar terutama untuk sediaan farmasi tertentu seperti 

obat oral, obat tetes mata, salep mata, obat tetes hidung, obat semprot 

hidung, tetes telinga, supositoria dan salep (Depkes, 2006). 

d. Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah suatu tempat, fasilitas dan peralatan yang secara langsung 

terkait dengan pelayanan kefarmasian, sedangkan prasarana adalah tempat, 

fasilitas dan peralatan yang secara tidak langsung mendukung pelayanan 

kefarmasian. Dalam upaya mendukung pelayanan kefarmasian di apotek 

diperlukan sarana dan prasarana yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing apotek dengan memperhatikan luas cakupan, ketersediaan ruang 

rawat inap, jumlah karyawan, angka kunjungan dan kepuasan pasien. Salah satu 

contoh prasarana dan sarana yang perlu dimiliki apotek untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kefarmasian adalah adanya ruang tunggu yang nyaman bagi 

pasien dan adanya tempat penyerahan obat yang memungkinkan untuk 

melakukan pelayanan informasi obat (Depkes, 2006). 

2. Kepuasan konsumen 

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan 
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harapannya. Jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan dengan harapan. Pelanggan dapat mengalami salah satu dari tiga 

tingkat kepuasan yang umum. Jika kinerja yang dirasakan di bawah harapan, 

pelanggan kecewa. Jika kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan puas dan jika 

kinerja melebihi harapan, pelanggan sangat puas, senang atau gembira (Kotler, 

2005). 

Menurut Muninjaya (2004), kepuasan pengguna jasa pelayanan 

kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

a. Pemahaman pengguna jasa tentang jenis pelayanan yang akan diterima. 

b. Sikap peduli yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan. 

c. Tingginya biaya pelayanan dapat dianggap sebagai sumber moral bagi 

pasien dan keluarganya. 

d. Penampilan fisik (kerapian) petugas, kondisi kebersihan, dan kenyamanan 

ruangan. 

e. Jaminan keamanan yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan. 

f. Keandalan dan ketrampilan petugas kesehatan dalam memberikan 

perawatan. 

g. Kecepatan petugas dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan pasien. 

Ada lima faktor utama yang menentukan tingkat kepuasan konsumen 

atau pasien (Anief, 2000), yaitu: 

a. Kualitas produk farmasi yaitu jika kualitas produk farmasi yang dibeli 

mampu menyembuhkan penyakit atau tujuan dari efek terapinya akan 

tercapai. 



9 

 

 

 

b. Kualitas pelayanan yaitu pasien akan merasa puas bila mereka mendapatkan 

pelayanan yang baik, ramah, sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Emosional yaitu pengaruh atau pertimbangan yang bersifat emosional 

seperti: karena sugesti, angan-angan, mencontoh orang yang terkenal, atau 

perasaan bangga. 

d. Faktor harga, meskipun produk farmasi yang dipilih mempunyai kemanjuran 

khasiat yang sama dengan produk farmasi yang lain tetapi harganya relatif 

lebih murah maka konsumen pun lebih memilih untuk membeli dengan 

harga yang lebih murah. 

e. Faktor biaya untuk memperoleh produk farmasi tersebut. Konsumen tidak 

perlu mengeluarkan biaya tambahan dan juga tidak perlu membuang waktu 

untuk memperoleh obat tersebut. Sehingga diharapkan pihak apotek instalasi 

farmasi dapat  melengkapi obat-obat yang disediakan. 

Konsumen selain tertarik pada apotek yang memberikan harga yang lebih 

murah dari apotek lain, konsumen juga akan tertarik membeli berdasarkan pada 

hubungan yang terjalin baik dengan penjual. Hubungan yang terjalin dengan 

baik tidak dengan mudahnya terlepaskan. Apotek yang memberikan pelayanan 

dengan ramah akan membuat hubungan antara konsumen dengan pihak apotek 

akan terjalin dengan baik (Tjiptono, 2004). 

3. Loyalitas 

Loyalitas adalah kondisi konsumen yang memiliki sikap positif terhadap 

sebuah merk, mempunyai komitmen pada merk tersebut, dan bermaksud 

meneruskan pembeliannya di masa yang akan datang. Loyalitas konsumen 
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adalah kesetiaan konsumen untuk menggunakan jasa atau membeli produk 

tertentu. Terjadi loyalitas merk pada konsumen disebabkan oleh adanya 

pengaruh kepuasan dan ketidakpuasan dengan merk tersebut yang terakumulasi 

terus menerus disamping adanya persepsi tentang kualitas produk. Loyalitas 

memberikan keuntungan besar bagi suatu apotek dibandingkan jika mencari 

konsumen baru. Loyalitas juga mempengaruhi pola pembelian konsumen dan 

rekomendasi mereka kepada orang lain sebagai pelanggan baru. Konsumen yang 

royal adalah konsumen yang bersedia melakukan pembelian ulang pada apotek 

yang sama (Sutarto, 2005). 

Aspek-aspek loyalitas pelanggan menurut Jones dan Seasser (Arinindita, 

2003) menguraikan beberapa hal yang dijadikan indikator loyalitas konsumen, 

yaitu: 

a. Intensi atau niat membeli kembali menjadi indikator yang kuat untuk 

meramal perilaku walaupun sederhana, cukup dengan menanyakan 

apakah konsumen berniat membeli kembali suatu produk. 

b. Perilaku primer. Termasuk dalam kategori ini adalah perilaku membeli 

ulang yang benar-benar telah dilakukan konsumen. Frekuensi, jumlah 

transaksi, lama atau durasi perilaku membeli ulang kembali, dan 

kelanggengan hubungannya merupakan indikator-indikator juga dari 

loyalitas. 

c. Perilaku sekunder. Aktifitas seperti menyebarkan informasi positif 

tentang perusahaan, bersikap positif kepada perusahaan, memberikan 

pujian, merekomendasikan perusahaan pada pihak ketiga, dan membawa 
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konsumen baru ke perusahaan merupakan perilaku sekunder yang 

menandakan loyalitas. 

Karakteristik pelanggan yang loyal menurut Griffin (2005), pelanggan 

yang loyal adalah mereka yang sangat puas dengan produk atau jasa tertentu 

sehingga mempunyai antusiasme untuk memperkenalkannya kepada siapapun 

yang mereka kenal. Menurut  Griffin (2005), karakteristik pelanggan yang loyal 

antara lain : 

1. Melakukan pembelian secara teratur 

2. Menolak produk atau jasa dari perusahaan lain 

3. Kebal terhadap daya tarik pesaing 

4. Menarik pelanggan baru untuk perusahaan 

5. Kelemahan atau kekurangan akan diberitahukan kepada perusahan. 

Untuk mempertahankan loyalitas konsumen, perlu diperhatikan unsur-

unsur seperti kesepakatan, ketergantungan, kepribadian, harga, kualitas, 

ketersediaan, keamanan dan kecepatan. Unsur-unsur tersebut mengandung sifat 

emosional dan akan meningkatkan kepuasan konsumen. Meningkatnya kepuasan 

memungkinkan pula meningkatkan loyalitas konsumen (Barner, 2001). 

 

E. LANDASAN TEORI 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widaningsih (2008) telah 

meneliti 80 pasien di rumah sakit Saras Husada Purworejo, untuk mengungkap 

pengaruh antara persepsi kualitas jasa pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 
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dan loyalitas pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, ternyata tingkat 

kepuasan pasien juga berkorelasi terhadap loyalitas yaitu minat pasien untuk 

kembali berobat di masa datang atau merekomendasikan rumah sakit pada yang 

lain dengan hasil koefisien regresi (r)=0,518 yang berarti ada korelasi sebesar 

51,8% antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan.  

 

F. HIPOTESIS 

Dalam penelitian ini hipotesis digali dari landasan teori yang telah 

dikemukakan dan pengamatan penelitian. Dengan hipotesis sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh antara faktor kualitas pelayanan penyediaan obat dan  

pelayanan konsultasi obat terhadap tingkat kepuasan konsumen di apotek 

instalasi farmasi RSUD Ambarawa. 

2. Terdapat pengaruh antara tingkat kepuasan konsumen terhadap loyalitas 

konsumen di apotek instalasi farmasi RSUD Ambarawa. 

 


