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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan 

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan diarahkan 

untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pembangunan dan 

pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih memadai 

bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya 

kesehatan secara menyeluruh dan terpadu (Anonim, 1992). 

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, apoteker harus berpartisipasi 

aktif dalam promosi dan edukasi (Hartini dan Sulasmono, 2007). Pelayanan 

kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu 

pada pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical Care). Kegiatan pelayanan 

kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi 

menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas hidup dari pasien (Anonimb, 2004). Apoteker saat ini menyadari bahwa 

praktik apotek telah berkembang selama bertahun-tahun sehingga tidak hanya 

mencakup penyiapan, peracikan, dan penyerahan obat kepada pasien, tetapi juga 

interaksi dengan pasien dan penyedia layanan kesehatan lain di seluruh 

penyediaan asuhan kefarmasian (Rantucci, 2009). 
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Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan 

interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain 

melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat dan mengetahui 

tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus 

memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan 

(medication error) dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu apoteker dalam 

menjalankan praktik harus sesuai standar yang ada untuk menghindari terjadinya 

hal tersebut. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan 

lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang 

rasional (Anonimb, 2004). 

Konseling medik perlu diterapkan pada setiap konsultasi antara petugas 

kesehatan dengan pasien yang mengharapkan terjadinya pengambilan keputusan 

oleh pasien dengan memberikan pengambilan keputusan pada pasien diharapkan 

kepatuhan akan lebih tinggi (Basuki, 2009). Apoteker sebagai anggota tim 

kesehatan berperan penting dalam menyediakan pelayanan konseling pasien 

sehingga dapat memperbaiki kepatuhan pasien, therapeutic outcomes, dan kualitas 

hidup (Palaian dkk., 2006). Dari Pedoman Konseling Pelayanan Kefarmasian di 

Sarana Kesehatan disebutkan bahwa konseling adalah suatu pelayanan farmasi 

yang mempunyai tanggung jawab etikal serta medikasi legal untuk memberikan 

informasi dan edukasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obat. Pelayanan 

informasi obat sendiri merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh 

apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias dan terkini kepada 
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dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien. Salah satu faktor 

yang perlu diperhatikan dalam pelayanan informasi obat adalah sumber informasi 

obat (Anonimc, 2004). 

Hasil penelitian yang lebih dahulu dilakukan oleh Pouden dkk., pada tahun 

2008 di 6 kota besar di Nepal yaitu Kathmandu, Pokhara, Biratanagar, Birgunj, 

Nepalgunj dan Bhairahawa, menunjukkan bahwa 56,67% apoteker beranggapan 

jika konseling sangat penting sebagai salah satu kewajiban mereka, dan 48,33% 

apoteker mengatakan bahwa konseling penting untuk meningkatkan kepatuhan 

pasien terhadap penggunaan obat. Apoteker di Nepal melayani banyak pasien dan 

secara keseluruhan mereka tertarik untuk melakukan konseling. Hambatan yang 

dihadapi saat melakukan konseling adalah kurangnya sumber informasi obat dan  

pengetahuan apoteker yang masih rendah (Pouden dkk., 2009). 

Masalah yang sama mungkin dihadapi oleh apoteker di Kabupaten 

Wonogiri, banyaknya jumlah penduduk mungkin akan menjadi hambatan bagi 

apoteker dalam melaksanakan konseling.  Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri 

pada akhir tahun 2009 adalah 1.234.880 sedang jumlah apotek yang berada di 

Kabupaten tersebut adalah 66 apotek. Menurut program Indonesia Sehat 2010 

yang dicanangkan pemerintah, sumber daya kesehatan yang ideal adalah 10 

apoteker untuk 100.000 penduduk atau 1 apoteker per 10.000 penduduk. Pada 

kenyataannya, perbandingan antara apotek dengan penduduk adalah 1:18.710,303 

artinya 1 apotek melayani 18.710,303 penduduk atau setara dengan 18.711 

penduduk sehingga mungkin akan menyebabkan kurang optimalnya pelayanan 

yang diberikan oleh apotek termasuk dalam pemberian konseling. Namun, dari 
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penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di apotek-apotek Kabupaten 

Wonogiri pada tahun 2010 oleh Andriani Putri Hapsari menunjukkan hasil yaitu 

sebanyak 94,2 % apotek telah melaksanakan indikator utama pelayanan sesuai 

dengan standar menurut Kepmenkes RI No.1027/Menkes/SK/IX/2004. Oleh 

karena itu, sangat penting dilakukan evaluasi terhadap persepsi apoteker terhadap 

pelaksanaan konseling karena persepsi apoteker mempengaruhi pelaksanaan 

konseling pasien tersebut. Persepsi yang baik terhadap konseling akan mendorong 

apoteker untuk melaksanakan konseling. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian 

1. Bagaimanakah persepsi apoteker terhadap konseling pasien di apotek-apotek 

Kabupaten Wonogiri? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan konseling pasien di apotek-apotek Kabupaten 

Wonogiri? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk: 

1. Mengetahui persepsi apoteker terhadap konseling pasien di apotek-apotek 

Kabupaten Wonogiri. 

2. Mengetahui pelaksanaan konseling pasien di apotek-apotek Kabupaten 

Wonogiri. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Konseling 

a. Pengertian Konseling 

Konseling adalah suatu proses komunikasi dua arah yang sistematik antara 

apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan obat dan pengobatan. Apoteker harus memberikan konseling, 

mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, 

sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan 

terhindar dari penyalahgunaan atau penggunaan salah sediaan farmasi atau 

perbekalan kesehatan lainnya (Anonimb, 2004). Selain itu, konseling ini bertujuan 

untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan (Anonima, 

2004). 

b. Tahapan Konseling 

Sesi konseling harus berlangsung dengan cara yang logis. Pasien terbukti 

lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang diberikan bila informasi 

tersebut dikelompokkan dalam kategori-kategori dan tugas-tugas (Rantucci, 

2009). Sesi konseling dapat dibagi menjadi 5 tahapan, 

1) Diskusi pembukaan 

Pembukaan konseling yang baik antara apoteker dan pasien dapat 

menciptakan hubungan yang baik, sehingga pasien akan merasa percaya untuk 

memberikan informasi kepada apoteker. Apoteker harus memperkenalkan diri 

terlebih dahulu sebelum memulai konseling. Selain itu, apoteker harus 
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menjelaskan kepada pasien tentang tujuan konseling serta memberitahukan 

pasien berapa lama sesi konseling itu akan berlangsung (Anonima, 2006). 

2) Diskusi untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi kebutuhan 

a) Pasien baru: mengumpulkan informasi tentang pasien, melaksanakan 

konsultasi pelaksanaan pengobatan. 

b) Pasien lama: menegaskan informasi tentang pasien, menegaskan informasi 

penggunaan obat. 

c) Resep baru: pengetahuan tentang tujuan, obat, regimen obat, kondisi 

pasien dan sasaran terapi, masalah yang mungkin muncul. 

d) Resep ulangan/pemantauan lanjutan: masalah ketaatan, perincian tentang 

penggunaan obat, tanda efek samping, keefektifan terapi, masalah yang 

mungkin muncul. 

3) Diskusi untuk mengatasi masalah dan menyusun rencana asuhan kefarmasian 

a) Mendiskusikan masalah yang ada atau masalah yang mungkin muncul. 

b) Membuat kesepakatan atas pilihan-pilihan. 

c) Melaksanakan rencana. 

d) Mendiskusikan hasil terapi dan pemantauannya. 

4) Diskusi untuk memberikan informasi dan edukasi 

a) Resep baru: memberikan informasi tentang kondisi dan pengobatan, 

ketaatan dan pemantauan sendiri, pengulangan resep dan pemantauan 

lanjutan. 

b) Resep ulangan/pemantauan lanjutan: menerangkan kembali informasi 

tentang obat atau kondisi agar semakin jelas, informasi tentang cara 



7 
 

pemantauan sendiri, merujuk pasien ke dokter bila diperlukan, menangani 

efek samping, menentramkan hati pasien/jaminan. 

c) Obat tanpa resep 

Untuk obat yang disarankan: memberikan informasi tentang kondisi dan 

pengobatan, terapi di masa akan datang, menentramkan hati 

pasien/jaminan, pemantauan sendiri, efek samping dan tindakan 

pencegahan yang perlu dilakukan, terapi lain yang bukan obat, tindak 

lanjut apoteker. Sedangkan jika tidak ada obat yang disarankan: merujuk 

pasien ke dokter, menyarankan terapi lain yang bukan obat, memberikan 

informasi yang diperlukan, menentramkan hati pasien/jaminan, tindak 

lanjut apoteker (Rantucci, 2009). 

5) Diskusi penutup 

a) Mengulangi poin-poin penting. 

b) Meminta tanggapan dari pasien. 

c) Mendorong pasien untuk bertanya. 

d) Menegaskan tindak lanjut untuk pemantauan (Rantucci, 2009). 

6) Follow up diskusi 

Terkadang pasien mendapatkan apoteker yang berbeda pada sesi konseling 

selanjutnya. Oleh sebab itu, dokumentasi kegiatan konseling perlu dilakukan 

agar perkembangan pasien dapat terus dipantau (Anonima, 2006). 
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c. Sasaran Konseling 

1) Konseling pasien rawat jalan 

Pemberian konseling pada pasien rawat jalan dapat diberikan pada saat 

pasien mengambil obat di apotek, puskesmas dan di sarana kesehatan lain. 

Pemilihan tempat konseling tergantung dari kebutuhan dan tingkat 

kerahasiaan/kerumitan akan hal-hal yang perlu dikonselingkan kepada pasien. 

konseling pasien rawat jalan diutamakan pada pasien yang: 

a) Menjalani terapi untuk penyakit kronis dan pengobatan jangka panjang. 

b) Mendapatkan obat dengan bentuk sediaan tertentu dan dengan cara 

pemakaian yang khusus. 

c) Mendapatkan obat dengan cara penyimpanan yang khusus. 

d) Mendapatkan obat-obatan dengan aturan pakai yang rumit. 

e) Golongan pasien yang tingkat kepatuhannya rendah. 

f) Mendapatkan obat dengan indeks terapi sempit. 

g) Mendapatkan terapi obat-obatan dengan kombinasi yang banyak 

(polifarmasi). 

2) Konseling pasien rawat inap 

Konseling pasien rawat inap, diberikan pada saat pasien akan melanjutkan 

terapi dirumah. Pemberian konseling harus lengkap seperti pemberian konseling 

pada rawat jalan. Selain pemberian konseling pada saat akan pulang, konseling 

pada pasien rawat ini juga diberikan pada kondisi sebagai berikut: 

a) Pasien dengan tingkat kepatuhan dalam minum obat rendah. 
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b) Adanya perubahan terapi yang berupa penambahan terapi, perubahan 

regimen terapi, maupun perubahan rute pemberian (Anonim, 2006). 

d. Aspek Konseling yang Harus Disampaikan kepada Pasien 

1) Deskripsi dan kekuatan obat 

Apoteker harus memberikan informasi kepada pasien mengenai: 

a) Bentuk sediaan dan cara pemakaiannya. 

b) Nama dan zat aktif yang terkandung di dalamnya. 

c) Kekuatan obat (mg/g). 

2) Jadwal dan cara penggunaan 

Penekanan dilakukan untuk obat dengan instruksi khusus seperti “minum 

obat sebelum makan”, “jangan diminum bersama susu” dan lain sebagainya. 

Kepatuhan pasien tergantung pada pemahaman dan perilaku sosial ekonominya. 

3) Mekanisme kerja obat 

Apoteker harus mengetahui indikasi obat, penyakit/gejala yang sedang 

diobati sehingga apoteker dapat memilih mekanisme mana yang harus dijelaskan. 

Penjelasan harus sederhana dan ringkas agar dipahami oleh pasien. 

4) Dampak gaya hidup 

Regimen obat banyak memaksa pasien untuk merubah gaya hidup. 

Apoteker harus dapat menanamkan kepercayaan pada pasien mengenai manfaat 

perubahan gaya hidup untuk meningkatkan kepatuhan pasien. 

5) Penyimpanan 

Pasien harus diberikan tentang cara penyimpana obat terutama 

penyimpanan obat-obat yang harus disimpan pada temperatur kamar, adanya 
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cahaya dan lain sebagainya. Tempat penyimpanan sebaiknya jauh dari jangkauan 

anak-anak. 

6) Efek Potensial yang tidak diinginkan 

Apoteker sebaiknya menjelaskan mekanisme atau alasan terjadinya 

toksisitas secara sederhana. Penekanan penjelasan dilakukan terutama untuk obat 

yang menyebabkan perubahan warna urin, yang menyebabkan kekeringan pada 

mukosa mulut dan lain sebagainya. Pasien juga diberitahukan tentang tanda dan 

gejala keracunan (Anonim, 2006). 

e. Hambatan dalam Konseling 

Apoteker perlu menyadari bahwa konseling pasien adalah layanan apotek, 

tetapi ternyata masih banyak apoteker yang masih menemui kesulitan untuk 

terlibat dalam konseling pasien. Apoteker sepertinya menghadapi begitu banyak 

tantangan untuk menjadikan konseling pasien sebagai bagian dari aktivitas 

rutinnya dan untuk menerapkan layanan-layanan apotek. Tantangan utama yang 

harus dihadapi apoteker dalam memberikan layanan konseling pada pasien 

meliputi: tantangan yang melekat pada sistem, lingkungan tempat praktik 

apoteker, tantangan yang ditimbulkan oleh apoteker sendiri dan oleh pasien, dan 

tantangan yang muncul dari perubahan. 

1) Tantangan Sistem 

Salah satu contoh tantangan sistem adalah tantangan waktu. Ini terkait 

dengan sejumlah persoalan sistem. Salah satunya adalah dibutuhkan staf 

pendukung yang memadai dan cukup terlatih untuk mengerjakan banyak tugas 

administrasi dan bila memungkinkan tugas meracik dan menyerahkan obat. 
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Masalah sistem lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan juga 

kebijakan bisnis apotek (beberapa mengharuskan apoteker meracik dan 

menyerahkan sejumlah resep dan menyerahkan sejumlah resep atau 

mempertahankan jumlah staf sesuai dengan batas yang diterapkan) membuat 

apoteker sangat sulit memberikan konseling. 

2) Tantangan Lingkungan Praktik 

Tempat penyerahan obat yang ditinggikan, konter obat yang tinggi, dan 

yang lebih penting kurang atau tidak adanya privasi, membuat pasien tidak dapat 

bertemu dengan apoteker dan menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk 

melakukan interaksi terapi. Tantangan fisik seperti ini terbukti membuat pasien 

bersikap negatif terhadap apoteker. Persepsi pasien mengenai keahlian apoteker 

dan frekuensi pertemuan sangat menentukan dalam mengembangkan hubungan 

yang berkualitas tinggi antara pasien dan apoteker. Tersedianya area khusus yang 

benar-benar terpisah dari area peracikan dan penyerahan obat sebagai tempat 

pertemuan apoteker dengan pasien akan menegaskan keahlian apoteker pada 

pasien dan akan mendorong untuk berkomunikasi dengan bebas sehingga apoteker 

dapat memberikan layanan asuhan kefarmasian yang sesuai. 

3) Tantangan dari Pasien 

Apoteker menghadapi berbagai bentuk kesulitan pemahaman yang 

ditunjukkan oleh pasien selama konseling berlangsung. Kesulitan pemahaman 

kemungkinan tidak hanya melibatkan kesulitan pasien dalam berbahasa Inggris 

karena pasien berasal dari negara yang lain, tetapi juga kesulitan pemahaman yang 

disebabkan tingkat pengetahuan pasien yang rendah. Istilah-istilah teknis yang 
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dipergunakan apoteker dan berbagai ketidakmampuan/cacat yang diderita pasien 

juga dapat menghambat pemahaman pasien. 

4) Tantangan dari Apoteker 

Apoteker terkadang menolak terlibat dalam konseling pasien karena 

apoteker tidak yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk memberikan 

konseling pada pasien dan memiliki pengetahuan tentang obat-obatan. Apoteker 

mungkin merasa takut pasien akan menanyakan pertanyaan yang tidak dapat 

dijawab oleh mereka. Mereka sering tidak yakin akan dasar pengetahuan mereka 

dan khawatir mereka tidak mampu memberikan semua informasi yang mungkin 

diperlukan. Karena obat-obat baru terus-menerus dikembangkan, apoteker 

kemungkinan sulit untuk selalu mengikuti informasi terbaru. Tantangan lain yang 

ditimbulkan oleh apoteker sendiri adalah kurangnya keterampilan berkomunikasi 

dan keterampilan antarpribadi apoteker ketika berinteraksi dengan pasien. Kurang 

atau tidak adanya keterampilan apoteker dalam menyelesaikan masalah 

menimbulkan kesulitan bagi apoteker dalam memberikan asuhan kefarmasian. 

5) Tantangan Perubahan 

Perubahan yang diperlukan melibatkan banyak fase, yaitu dimulai dengan 

memperbaiki keefisienan dan keefektifan praktik yang telah dijalankan, kemudian 

mengembangkan berbagai layanan secara bertahap sambil memperkuat hubungan 

dengan berbagai pihak yang berkepentingan sebelum akhirnya menerapkan 

layanan-layanan tersebut (Rantucci, 2009). 
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2. Apotek 

a. Tugas dan Fungsi Apotek 

Apotek mempunyai fungsi utama dalam pelayanan obat atas dasar resep 

dan pelayanan obat tanpa resep (Anief, 2000). Apotek memiliki tugas dan fungsi 

sebagai: 

1) Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah 

jabatan 

2) Sarana farmasi untuk melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, 

pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat 

3) Sarana penyaluran perbekalan farmasi dalam menyebarkan obat-obatan yang 

diperlukan masyarakat secara luas dan merata (Syamsuni, 2006). 

b. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi meliputi: 

1) Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang 

diberikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada 

masyarakat 

2) Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya 

dan atau mutu obat dan perbekalan farmasi lainnya (Anonim, 1993). 

3. Apoteker 

a. Tugas Apoteker  

Menurut PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tugas 

apoteker adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan pekerjaan kefarmasian (pembuatan termasuk pengendalian mutu 

Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi 
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atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, 

pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat 

tradisional). 

2) Membuat dan memperbaharui SOP (Standard Operational Procedure) baik di 

industri farmasi maupun 

3) Harus memenuhi ketentuan Cara Distribusi yang Baik yang ditetapkan oleh 

Menteri saat melakukan pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau 

penyaluran sediaan farmasi, termasuk pencatatan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan proses distribusi atau penyaluran sediaan farmasi. 

4) Apoteker wajib menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada 

masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

b. Tanggungjawab Apoteker 

1) Melakukan pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) di apotek untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sediaan farmasi dalam rangka 

pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, juga untuk 

melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan sediaan 

farmasi yang tidak tepat dan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan 

kemanfaatan. Pelayanan kefarmasian juga ditujukan pada perluasan dan 

pemerataan pelayanan kesehatan terkait dengan penggunaan farmasi sehingga 

dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. 
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2) Menjaga rahasia kefarmasian di industri farmasi dan di apotek yang 

menyangkut proses produksi, distribusi dan pelayanan dari sediaan 

farmasi termasuk rahasia pasien. 

3) Harus memenuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang 

ditetapkan oleh Menteri dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dalam 

produksi sediaan farmasi, termasuk di dalamnya melakukan pencatatan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan proses produksi dan pengawasan mutu sediaan 

farmasi pada fasilitas produksi sediaan farmasi. 

4) Tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas 

produksi sediaan farmasi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di bidang produksi dan pengawasan mutu. 

5) Menerapkan standar pelayanan kefarmasian dalam menjalankan praktek 

kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian. 

6) Wajib menyelenggarakan program kendali mutu dan kendali biaya, yang 

dilakukan melalui audit kefarmasian. 

7) Menegakkan disiplin dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. 

4. Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah suatu proses memperlihatkan dan menyeleksi, 

mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan. Proses memperhatikan 

dan menyeleksi terjadi karena setiap saat panca indera kita (indera pendengar, 
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perasa, penglihatan, penciuman, dan indera peraba) dihadapkan kepada begitu 

banyak stimulus lingkungan (Gitosudarmo dan Sudita, 2000). 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Faktor- faktor psikologis yang dapat mempengaruhi bagaimana kita 

mempersepsikan serta apa yang kita persepsikan adalah:  

1) Kebutuhan 

Ketika seseorang membutuhkan sesuatu, atau memiliki ketertarikan akan suatu 

hal, atau menginginkannya, seseorang akan dengan mudah mempersepsikan 

sesuatu berdasarkan kebutuhan tersebut. 

2) Kepercayaan 

Apa yang dianggap sebagai benar dapat mempengaruhi interpretasi seseorang 

terhadap sinyal sensorik yang ambigu. 

3) Emosi 

Emosi dapat mempengaruhi interpretasi seseorang mengenai suatu informasi 

sensorik. 

4) Ekspektasi 

Kecenderungan untuk mempersepsikan sesuatu sesuai dengan harapan disebut 

sebagai set persepsi (perceptual set). Set persepsi dapat sangat berguna, set 

persepsi akan membantu seseorang mengisi kata-kata dalam sebuah kalimat, 

tetapi set persepsi juga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan persepsi 

(Wade dan Tavris, 2008). 
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E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan mendapatkan data ilmiah tentang persepsi 

apoteker terhadap konseling pasien dan pelaksanaannya di apotek-apotek 

Kabupaten Wonogiri dan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi apoteker 

untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat termasuk dalam 

pemberian konseling pasien. 


