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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menghadapi era persaingan yang ketat, hal utama yang perlu diperhatikan 

oleh rumah sakit adalah kepuasan pelanggan agar dapat bertahan, bersaing, 

mempertahankan pasar yang sudah ada. Untuk itu rumah sakit harus mampu 

mempertahankan kualitasnya dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

harapan pasien sehingga pasien merasa puas.  

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit 

disebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada 

pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi 

klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (DepKesb, 2004). 

Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan 

masyarakat yang memuaskan harapan dan derajat kebutuhan masyarakat 

(consumer satisfaction) melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan 

yang juga akan memberikan kepuasan dalam harapan dan kebutuhan pemberi 

pelayanan (provider satisfaction) dalam institusi pelayanan yang diselenggarakan 

secara efisien (institutional satisfaction) (Saleha dan Satrianegara, 2009). 

Mutu pelayanan kesehatan menunjuk pada tingkat kesempurnaan 

pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Makin 
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sempurna kepuasan tersebut, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan (Saleha 

dan Satrianegara, 2009). 

     Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa pasien adalah setiap orang yang 

melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah 

sakit. Sedangkan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan 

ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu 

dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya (DepKes, 2009). 

RSUD Sukoharjo merupakan salah satu rumah sakit milik pemerintah 

yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan harus 

mampu bersaing dengan penyedia jasa yang lain. Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Sukoharjo beralamat di  Jalan Moewardi no 71 Kelurahan Gayam 

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Sukoharjo memiliki 11 poli dengan tenaga apoteker 

sebanyak 8 orang. Bagian entry data  untuk Jamkesmas sebanyak 1 orang dan 

bagian Askes sebanyak 1 orang.  Bagian penyerahan obat sebanyak 2 orang. 

Jumlah  keseluruhan tenaga pada instalasi farmasi sebanyak 38 orang yang terbagi 

menjadi 3 shift yaitu pagi, siang dan malam hari. 
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Pasien Askes termasuk salah satu jenis pasien yang terdapat di dalam 

RSUD Sukoharjo dimana pesertanya meliputi  Pegawai Negeri Sipil, Penerima 

Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan 

pemeliharaan kesehatan, Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak 

Tetap (DepKesa, 2004). Pasien Askes dipilih karena pasien Askes ingin 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dengan biaya pengobatan yang 

terjangkau dan obat yang dipilih juga sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu 

pasien Askes juga menguntungkan rumah sakit karena segala biaya yang 

dikeluarkan untuk pasien Askes sudah ditanggung oleh PT. Askes sehingga pihak 

rumah sakit tidak akan dirugikan dengan adanya pasien Askes. Oleh karena itu 

pihak rumah sakit selalu berusaha pemberikan pelayanan yang maksimal terutama 

dalam hal melayani resep sehingga pasien merasa puas.   

Waktu tunggu merupakan salah satu indikator dari jenis pelayanan yang 

terdapat di rumah sakit. Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan obat racikan 

sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor:129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Rumah Sakit adalah  ≤ 30 menit dan ≤ 60 menit (DepKes, 2008).  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan mengenai waktu tunggu yaitu bagaimanakah waktu tunggu 

pelayanan resep obat jadi dan obat racikan pada pasien Askes rawat jalan di 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo Periode Maret-Mei 2011 
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yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor:129/Menkes/SK/2008?  

 

C. Tujuan Penelitian 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu tunggu pelayanan resep 

obat jadi dan obat racikan pasien Askes rawat jalan di Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit Umum Daerah Sukoharjo Periode Maret-Mei 2011 yang mengacu pada 

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor:129/Menkes/SK/II/2008. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Rumah Sakit 

a. Definisi Rumah Sakit 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit adalah  institusi pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan 

yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya (DepKes, 2009). Sedangkan menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010  

tentang Klasifikasi Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
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secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat (DepKesa, 2010).  

b. Klasifikasi Rumah Sakit 

  Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

340/MENKES/PER/III/2010  tentang Klasifikasi Rumah Sakit menyatakan bahwa 

Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas rumah sakit berdasarkan 

fasilitas dan kemampuan pelayanan. Berdasarkan fasilitas dan kemampuan 

pelayanan, rumah sakit umum diklasifikasikan menjadi : 

1) Rumah sakit umum kelas A 

Yaitu rumah sakit yang harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 5 

(lima) pelayanan spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) pelayanan 

medik spesialis lain, dan 13 (tiga belas) pelayanan medik sub spesialis. 

2) Rumah sakit umum kelas B 

Yaitu rumah sakit yang harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 4 

(empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 8 (delapan) pelayanan 

medik spesialis lainnya, dan 2 (dua) pelayanan medik sub spesialis dasar. 

3) Rumah sakit umum kelas C 

Yaitu rumah sakit yang harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar dan 4 

(empat) pelayanan spesialis penunjang medik. 

4) Rumah sakit umum kelas D 
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Yaitu rumah sakit yang harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan paling sedikit 2 (dua) pelayanan medik spesialis dasar 

(DepKesb, 2010). 

Jenis dan klasifikasi rumah sakit menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit digolongkan menjadi: 

1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan 

a) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis 

penyakit, terdiri atas Rumah Sakit umum Kelas A, Rumah Sakit 

umum Kelas B, Rumah Sakit umum Kelas C, dan Rumah Sakit 

umum Kelas D. 

b) Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis 

penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, 

jenis penyakit, atau kekhususan lainnya, terdiri atas Rumah Sakit 

khusus kelas A, Rumah Sakit khusus kelas B, dan Rumah Sakit 

khusus kelas C.  

2) Berdasarkan pengelolaannya 

a) Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum 

yang bersifat nirlaba.   

b) Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan 
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Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c) Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan 

menjadi Rumah Sakit privat. 

d) Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 

dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk 

Perseroan Terbatas atau Persero. 

Untuk menjalankan tugasnya, rumah sakit mempunyai fungsi: 

penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan 

standar pelayanan rumah sakit; pemeliharaan dan peningkatan kesehatan 

perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga 

sesuai kebutuhan medis; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya 

manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan 

kesehatan; penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan 

teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan 

dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan (DepKes, 2009). 

 

2. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

a. Definisi Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban menggunakan obat generik di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah menyatakan bahwa Instalasi Farmasi 
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Rumah Sakit adalah instalasi rumah sakit yang mempunyai tugas menyediakan, 

mendistribusikan informasi dan evaluasi tentang obat (DepKesb, 2010). 

b. Fungsi Instalasi Farmasi  

Fungsi Instalasi Farmasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah 

Sakit yaitu:  

1) Pengelolaan Perbekalan Farmasi 

a) Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah  

sakit 

b) Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal 

c)  Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan 

yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku 

d)  Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan 

pelayanan kesehatan di rumah sakit 

e)  Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan 

ketentuan yang berlaku 

f)  Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan 

persyaratan kefarmasian 

g)  Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di 

rumah sakit 

2) Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan   

a)   Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien 
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b)  Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan 

obat dan alat kesehatan 

c)  Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat 

dan alat kesehatan 

d)  Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat 

kesehatan 

e) Memberikan informasi kepada petugas kesehatan, 

pasien/keluarga 

f) Memberi konseling kepada pasien/keluarga 

g)  Melakukan pencampuran obat suntik 

h) Melakukan penyiapan nutrisi parenteral 

i) Melakukan penanganan obat kanker 

j) Melakukan penentuan kadar obat dalam darah 

k)  Melakukan pencatatan setiap kegiatan 

l) Melaporkan setiap kegiatan (DepKesb, 2004). 

3. Pasien  Askes 

a. Definisi  Askes 

Askes adalah identitas/bukti sah yang wajib dimiliki oleh peserta, dan 

anggota keluarganya yang tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku nasional 

dimana masing–masing anggota keluarga memiliki 1 (satu) Kartu Askes yang 

ditunjukkan pada setiap kali berobat di fasilitas pelayanan kesehatan yang 

bekerjasama dengan PT Askes (PT Askes, 2004).  

b. Peserta Askes 
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     Peserta Askes antara lain: 

1) Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis 

Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan 

kesehatan  

2) Dokter Pegawai Tidak Tetap  

3) Bidan Pegawai Tidak Tetap (PT Askes, 2004). 

c. Kegunaan Askes 

Kegunaan Askes dalam pelayanan kesehatan meliputi:  

1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Rawat Jalan Tingkat pertama dan 

Rawat Inap Tingkat Pertama) 

2) Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan 

Gawat Darurat / Emergency)  

3) Rawat Inap 

4) Persalinan 

5) Pelayanan Obat sesuai Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) PT. Askes 

6) Alat Kesehatan yang meliputi:  

a) Kacamata  

b) Gigi Tiruan  

c) Alat Bantu Dengar  

d) Kaki/tangan tiruan  

e) Implant  

7) Operasi, termasuk operasi jantung dan paru 

8) Haemodialisis (cuci darah) 
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9) Cangkok ginjal 

10) Penunjang diagnostik termasuk USG, CT Scan dan MRI (PT Askes, 

2004). 

d. Prosedur pelayanan kesehatan pada pasien Askes 

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES 

adalah : 

1) Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke  

Puskesmas atau Dokter Keluarga. 

2) Apabila peserta ASKES memerlukan pelayanan rujukan, maka yang 

bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, rujukan disertai 

surat rujukan dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal sebelum 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 

3) Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di rumah sakit peserta harus 

menunjukkan kartu peserta dan surat rujukan dari Puskesmas di loket 

Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya oleh petugas PT. 

ASKES (Persero).  

4) Untuk peserta gawat darurat, langsung dibawa ke rumah sakit tanpa surat 

rujukan. 

                                                                           Surat rujukan 

 

                    Gawat darurat 

                      Tanpa surat rujukan 

Gambar 1. Skema prosedur pelayanan kesehatan pada pasien Askes (PT Askes, 2004) 

peserta Dokter keluarga 

Puskesmas

Rumah sakit 

apotek 
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5.   Waktu Tunggu Pelayanan 

a. Definisi Resep 

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

922/Menkes/Per/IX/1993, resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi 

dan dokter hewan kepada Apoteker Pengelola Apotek untuk menyediakan dan 

menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

b. Pelayanan Resep 

Langkah-langkah pelayanan resep dokter di apotek meliputi (Seto dkk., 

2006) 

 

  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Gambar 2. Skema Pelayanan Resep (Seto dkk., 2006). 

 

 

 

Resep diterima dari pasien 

Resep diverifikasi kelengkapannya yang meliputi nama dokter, no SIP, 
paraf dokter, jika perlu umur dan alamat pasien

Resep dihitung dosis, jumlah, dan harga obat 

Penyelesaian pembayaran untuk pembelian tunai 

Penyiapan dan peracikan 

Pemberian label dan etiket 

Pembuatan salinan resep dan kuitansi 

Pemeriksaan akhir 

Penyerahan obat dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) 
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c. Waktu Tunggu Pelayanan 

Menurut  Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, 

terdapat 21 jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh 

rumah sakit, salah satunya adalah pelayanan farmasi yang meliputi: 

1) Waktu tunggu pelayanan  

a) Obat jadi 

b) Obat racikan 

2) Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 

3) Kepuasan Pelanggan 

4) Penulisan resep sesuai formularium   

Selain itu, terdapat pula indikator  mutu yang dapat menilai setiap jenis 

pelayanan yang diberikan, salah satunya mengenai waktu tunggu pelayanan yang 

terbagi menjadi dua yaitu waktu tunggu pelayanan obat jadi dan waktu tunggu 

pelayanan obat racikan (DepKes, 2008). 

Tabel 1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi (DepKes, 2008) 
Judul Waktu tunggu pelayanan obat jadi 
Dimensi mutu Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi 
Tujuan Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi 
Definisi operasional Waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu 

mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima 
obat jadi 

Frekuensi pengumpulan 
data 

1 bulan 

Periode analisis 3 bulan 
Numerator Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien 

yang disurvei dalam satu bulan 
Denominator  Jumlah pasien yang disurvei dalam bulan tersebut 
Sumber data  Survey 
Standar ≤ 30 menit 
Penanggung jawab Kepala Instalasi Farmasi 
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Tabel 2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan (DepKes, 2008) 
Judul Waktu tunggu pelayanan obat racikan 
Dimensi mutu Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi 
Tujuan Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi 
Definisi operasional Waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu 

mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima 
obat racikan 

Frekuensi 
pengumpulan data 

1 bulan 

Periode analisis 3 bulan 
Numerator Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat racikan pasien 

yang disurvei dalam satu bulan 
Denominator  Jumlah pasien yang disurvei dalam bulan tersebut 
Sumber data  Survey
Standar ≤ 60 menit 
Penanggung jawab Kepala Instalasi Farmasi 

 


