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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan penelitian di bidang obat berlangsung sangat cepat. Industri 

farmasi di seluruh dunia, lembaga-lembaga riset, hingga perguruan tinggi sebagai 

instansi pendidikan pun turut melakukan riset penelitian dan pengembangan obat-

obatan. Implikasinya tersedia berbagai jenis dan jumlah pilihan obat yang  

memberikan manfaat klinik yang optimal. Lepas dari aman atau tidaknya setiap obat, 

harus disadari setiap obat dapat menjadi racun yang berbahaya bilamana 

pemakaiannya tidak didukung cara pemakaian yang benar oleh sebab itu penyedia 

pelayanan kesehatan berupa pemberian informasi obat yang lengkap sangat 

diperlukan oleh masyarakat sebagai pengguna (Anonim, 1990). 

Berdasarkan hasil  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Astuti, 2003) 

dalam memilih apotek dalam pelaksanaan informasi obat yaitu 22% apotek dekat 

dengan rumah, 11% terbiasa dengan apotek, 12% obatnya lengkap, 5 % karena 

kelengkapan informasi obat, 1% karena pelayanan apotek dan terakhir 49% 

konsumen menyatakan alasan lain. Dari hasil penelitian hanya 1% kelengkapan 

informasi obat dapat dirasakan.  

Salah satu penyedia atau pemberi layanan kesehatan adalah rumah sakit. 

Rumah sakit terutama rumah sakit milik pemerintah harus dapat menjadi sarana 

kesehatan bagi masyarakat (Pohan, 2007). Para pemberi pelayanan (provider) harus 
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selalu mengetahui secara rinci obat yang sering dipakai dalam pelayanan, terlebih lagi 

belum semua konsumen mendapatkan informasi obat yang memadai dan juga 

pengetahuan tentang obat yang digunakan belum semuanya diketahui Farmasis 

merupakan tenaga ahli dalam memberikan informasi tentang obat, baik kepada pasien 

maupun tenaga kesehatan lain yang mempunyai tanggung jawab satu untuk 

memberikan informasi tersebut sesuai indikasi dan menjaga keamanan pasien 

(Widayati dan Zairina, 1996). 

Rumah sakit mengemban tugas yang berat, disatu sisi dituntut memberi 

pelayanan yang bermutu, oleh karena itu pelayanan pemberian informasi yang 

diberikan harus berkualitas agar dapat memuaskan pasien sebagai konsumen. Bagi 

masyarakat fenomena pelayanan yang baik dan cepat adalah suatu dimensi mutu 

pelayanan yang dapat  berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (Ahaditomo, 2000). 

Selama dan setelah konsumsi serta pemakaian produk atau jasa, konsumen 

mengembangkan rasa puas atau tidak puas. Kepuasan konsumen atau (consumer

statisfaction) didefinisikan sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen 

atas barang atau jasa yang mereka peroleh dan menggunakannya (Muhlis, 2006). 

Dasar pertimbangan kepuasan konsumen adalah kesesuaian antara biaya yang 

dikeluarkan konsumen (cost customer) terhadap nilai barang atau jasa yang 

diperolehnya (customer delivered value) (Umar, 2005). Ada sejumlah besar bukti 

yang menunjukkan bahwa para pasien sering tidak puas dengan kualitas dan jumlah 

informasi yang mereka terima dari para tenaga kesehatan. Seluruh bukti 
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menunjukkan bahwa rata-rata 35%-40% pasien tidak puas mengenai komunikasi 

dengan dokter mereka, dan bahwa aspek perawatan medis yang memberikan 

kenaikan kepada ketidakpuasan yang paling besar adalah jumlah dan jenis informasi 

yang diterima (Smet, 1994). 

Setiap orang yang terlibat dalam layanan kesehatan seperti pasien mempunyai 

pandangan berbeda tentang unsur apa yang penting dalam kualitas layanan kesehatan. 

Perbedaan itu antara lain disebabkan pendidikan, usia, jenis kalamin yang akhirnya 

menentukan tanggapan kepuasan atas layanan kesehatan tersebut (Kristanta, 2007). 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Orthopedi. Prof. DR. R. Seoharso Surakarta 

telah melaksanakan pelayanan kesehatan pemberian informasi obat dengan tujuan 

untuk menunjang penggunaan obat secara rasional. Dari pemberian informasi obat 

yang telah diselenggarakan Instalasi Farmasi Rumah Sakit, maka pengukuran 

kepuasan pasien menjadi kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari pengukuran 

kualitas pemberian informasi obat setelah mengalami pemberian informasi obat dari 

pembelian obat di apotek atau instalasi farmasi rumah sakit.    

 Dengan dasar inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien rawat jalan 

poliumum terhadap kualitas pemberian  informasi obat di Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit Orthopedi. Prof. DR. R. Seoharso Surakarta. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil 

perumusan masalah yaitu bagaimanakah gambaran tingkat kepuasan pasien rawat 

jalan poliumum terhadap kualitas pemberian informasi obat yang diberikan di 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Orthopedi. Prof. DR. R. Seoharso Surakarta.  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai 

tujuan yaitu  mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien rawat jalan poliumum 

terhadap kualitas pemberian informasi obat yang diberikan di Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Orthopedi. Prof. DR. R. Seoharso Surakarta.  

D. Tinjauan Pustaka 

1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

Unit rumah sakit yang mengadakan barang farmasi, mengelola dan 

mendistribusikannya pada pasien, bertanggung jawab atas semua barang farmasi 

yang beredar di rumah sakit serta bertanggung jawab atas pengadaan penyajian 

informasi obat yang siap dipakai semua pihak baik petugas rumah sakit maupun 

pasien. Tugas farmasi rumah sakit adalah sebagai tempat pengabdian profesi 

seorang farmasis yang telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai sarjana 

farmasi yang melakukan perubahan bentuk dan penyerahan obat sebagai sarana 
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penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyalurkan obat yang diperlukan 

masyarakat secara meluas dan merata (Aditama, 2006). 

a. Tanggung jawab apoteker rumah sakit adalah: 

1) Pembuatan obat yang digunakan di rumah sakit. 

2) Menyediakan dan menyalurkan obat ke bagian-bagian rumah sakit. 

3) Menggunakan sistem pencatatan dan pembukuan yang baik. 

4) Merencanakan, mengorganisasi, menentukan kebijakan apotek rumah 

sakit. 

5) Memberi informasi mengenai obat (konsultan obat) kepada dokter dan 

perawat. 

6) Merawat fasilitas di apotek rumah sakit. 

7) Ikut memberi program pendidikan dan training pada perawat. 

8) Melaksanakan keputusan komisi dan terapi. 

b. Tanggung jawab farmasis dalam pemberian informasi obat di apotek rumah 

sakit adalah : 

1) Tanggung jawab atas obat dengan resep. 

Farmasis harus mampu menjelaskan tentang obatnya pada pasien, sebab :  

a) Dia tahu bagaimana obat tersebut diminum. 

b) Dia tahu efek samping obat yang mungkin ada. 

c) Dia tahu stabilitasnya obat dalam bermacam-macam kondisi. 

d) Dia tahu efek toksisitas obat dan dosisnya. 
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e) Dia tahu tentang cara dan rute pemakaian obat. 

2) Farmasis bertanggung jawab untuk memberi informasi pada rakyat dalam 

menggunakan obat bebas dan bebas terbatas (Anief , 2001). 

Farmasi yang ada di rumah sakit mengembangkan pelayanan kesehatan 

yang luas dan pelayanan ini telah menjadi bagian dari pelayanan farmasi secara 

keseluruhan tetapi mungkin tidak secara langsung dihubungkan dengan penjualan 

obat. Yang penting dalam pelayanan ini ialah pengetahuan farmasis tentang obat-

obatan, penyakit serta berbagai variasi pasien dan obat-obatan, dan juga 

kemampuan farmasis untuk berhubungan secara erat dengan para ahli kesehatan 

lain dan para pasien sehingga dapat melaksanakan perannya secara baik dalam 

pelayanan.  

Pelayanan ini meliputi : 

a. Informasi obat-obatan, yang mencakup aktifitas mengumpulkan, 

mengorganisir, menginterpretasikan dan mengevaluasi literatur yang dapat 

digunakan dengan cara yang tepat. 

b. Pengumpulan data-data pasien farmasis.  

c. Pendidikan  (penyuluhan)  kepada pasien. 

d. Memantau dan memeriksa aturan-aturan yang harus dijalankan pasien untuk 

pengobatan.  

e. Tinjauan penggunaan obat.  
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f. Memantau obat-obat tertentu yang menimbulkan efek untuk mengurangi 

kemungkinan terjadi insiden. 

g. Tugas-tugas lain yang sejenis yang dapat meningkatkan perawatan pasien 

dengan mengandalkan penggunaan obat (Anonim, 1990).

2. Pemberian  Informasi Obat  

Undang-undang no.23 th 1992 tentang kesehatan, pasal 53 ayat 2 

menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban 

untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Penjelasan dari 

undang-undang tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud hak pasien 

diantaranya adalah hak untuk mendapatkan informasi (Anonim, 1993). Dengan 

demikian informasi di apotek merupakan wujud dan pemenuhan hak-hak pasien. 

Dalam undang-undang no.23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 53 ayat 2 

menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hak pasien antara lain : 

a. Hak untuk mendapatkan informasi. 

b. Hak memberi persetujuan. 

c. Hak atas rahasia kedokteran. 

d. Hak atas pendapat kedua (second opinion).

Informasi yang diperlukan oleh seorang pasien, paling tidak mencakup dua hal, 

yaitu : 

a. Informasi mengenai jenis penyakitnya dan pengobatannya. 

b. Informasi mengenai obat yang diberikan pada pasien.
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Ada 2 jenis masalah dasar tentang masalah informasi obat-obatan, yaitu 

yang berorientasi pada pasien dan berorientasi pada obat. Definisinya adalah 

sebagai berikut : 

a. Berorientasi pada pasien : perhatian ditunjukan pada pasien tertentu dan 

masalahnya yang berkaitan dengan obat-obatan pasien. 

b. Berorientasi pada obat : perhatiannya ditujukan pada obat tertentu, dan pasien 

boleh dilibatkan atau tidak (Anonim, 1990). 

Dalam pemberian informasi obat perlu memperkirakan seluruh 

lingkungan sekitar termasuk sumber-sumber informasi yang ada. Sumber-sumber 

ini dapat meliputi dokumen, fasilitas, sarana dan manusia. Dokumen berarti 

majalah/jurnal, teksbook, brosur dsb.nya. Fasilitas dan sarana meliputi pengusaha 

obat, Departemen Kesehatan, Sekolah Farmasi, Organisasi Farmasi dan medis 

serta perpustakaan untuk buku-buku medis. Manusia meliputi farmasis dan 

personil kesehatan yang berkaitan yang ada dilingkungan rumah sakit adalah 

tugas mereka yang membentuk pelayanan pemberian informasi untuk 

mempelajari tidak hanya pemberian informasi obat-obatan tersedia bagi mereka, 

tetapi juga bagaimana cara yang paling baik untuk memanfaatkan sumber-sumber 

yang ada (Anonim, 1990). 

Menurut Santoso (1997) informasi obat adalah keterangan mengenai obat, 

terutama yang dapat mendukung tercapainya tujuan pengobatan (terapi) yang 

tepat, rasional, efisien dan aman dalam penggunaan obat. 
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Informasi mengenai obat, terutama obat-obat baru saat ini sangat banyak 

membanjiri profesi medik dan jumlah maupun isinya terus berkembang setiap 

waktu. Idealnya informasi-informasi seperti ini seharusnya obyektif netral dan 

berasal dari lembaga ilmiah yang tidak mempunyai kepentingan langsung 

maupun tidak langsung dalam pemasaran obat dan mudah untuk mencarinya 

sehingga efisien dalam penyampaiannya (Santoso, 1997).  

Tujuan pemberian informasi obat sebagai berikut : 

a. Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan 

dilingkungan rumah sakit. 

b. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang 

berhubungan dengan obat, terutama bagi Panitia atau Komite Farmasi dan 

Terapi. 

c. Meningkatkan profesionalisme apoteker. 

d. Menunjang terapi obat yang rasional (Anonim, 2006).

Kegiatan pemberian informasi obat diantaranya adalah :  

a. Memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara aktif dan 

pasif. 

b. Menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, 

surat atau tatap muka. 

c. Membuat buletin, lefleat, label obat (Anonim, 2006).  



10

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu : 

a. Sumber informasi. 

b. Tempat. 

c. Tenaga. 

d. Perlengkapan (Anonim, 2006). 

Penelitian di beberapa negara di dunia tercatat bahwa dengan tidak adanya 

sumber yang netral mengenai obat-obatan, maka para dokter pada umumnya 

mendapat informasi tersebut dari promosi perusahaan obat, yang banyak 

memberikan informasi yang salah dan menyimpang tentang penggunaan, efek 

samping serta kontraindikasi obat tersebut (Anonim, 1990).  

Langkah-langkah sistematis dalam pemberian informasi obat antara lain : 

a. Penerimaan permintaan informasi obat : 

1) Mencatat data permintaan informasi  

2) Mengkategorikan permasalahan : 

a) Aspek farmasetik (identifikasi obat, perhitungan farmasi, stabilitas dan 

toksisitas obat) 

b) Ketersediaan obat. 

c) Harga obat. 

d) Efek Samping Obat. 

e) Dosis obat. 

f) Interaksi obat. 
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g) Farmakokinetik. 

h) Farmakodinamik. 

i) Aspek Farmakoterapi. 

j) Keracunan  

k) Perundang-undangan. 

b. Mengumpulkan latarbelakang masalah yang ditanyakan : 

1) Menanyakan lebih dalam tentang karateristik pasien.

2) Menanyakan apakah sudah diusahakan mencari informasi sebelumnya. 

c. Penelusuran sumber data : 

1) Dimulai dari rujukan umum. 

2) Disusul dengan rujukan sekunder. 

3) Bila perlu diteruskan dengan rujukan primer. 

d. Formulasikan jawaban sesuai dengan permintaan : 

1) Jawaban harus jelas, lengkap dan benar. 

2) Jawaban harus dapat dicari kembali pada rujukan asal. 

3) Tidak boleh memasukan pendapat pribadi. 

e. Pemantauan dan tindak lanjut (Juliantini, 1996). 

a. Peran Farmasis dalam Pemberian Informasi Obat 

Farmasis merupakan tenaga ahli dalam memberikan informasi tentang 

obat, baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan lain, yang mempunyai 

tanggung jawab satu untuk memberikan informasi tersebut. Farmasis 
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berkewajiban menjamin bahwa pasien memahami tujuan dari pengobatan dan 

ketepatan penggunanya untuk itu farmasis  perlu mengembangkan tampilan 

dalam menyampaikan informasi, agar pasien dapat mematuhinya pengertian 

dan kerjasama pasien terhadap pengaturan obat yang telah diresepkan 

merupakan syarat penting untuk mencapai terapi yang efektif (Widayati dan 

Zairina, 1996). 

b. Kualitas Informasi Obat 

Menurut keputusan Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

No: HK.01.DJ.II.093 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Obat Di Rumah 

Sakit tersedianya pedoman dalam rangka pelayanan informasi obat yang 

bermutu dan berkesinambungan dalam rangka mendukung upaya penggunaan 

obat yang rasional dirumah sakit. Untuk itu diperlukan upaya penyediaan dan 

pemberian informasi yang meliputi :  

a. Lengkap, yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak sesuai dengan 

lingkungan masing-masing rumah sakit. 

b.  Memiliki data cost effective obat, informasi yang diberikan terkaji dan 

tidak bias komersial.  

c. Disediakan secara berkelanjutan oleh institusi yang melembaga.  

a. Disajikan selalu baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kefarmasian dan kesehatan (Santoso, 1997). 
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Hal-hal yang perlu diinformasikan kepada konsumen kesehatan 

(pasien) antara lain : 

b. Nama obat (merk dagang) dan kegunaanya. 

c. Cara menggunakan (aturan pakai, dosis, serta waktu penggunaan). 

d. Cara penyediaan obatnya. 

e. Efek samping. 

f. Pantangan selama penggunaan obat. 

g. Cara penyimpanan obat. 

h. Tindakan terhadap persediaan obat yang tersisa padahal sakit sudah 

dirasakan sembuh. 

i. Tindakan apabila terjadi kesalahan dosis maupun kesalahan makan obat. 

j. Tindakan pencegahan dari jangkauan anak kecil (Santoso,1997). 

Farmasis yang memberikan informasi harus menyadari bahwa 

beberapa dari pelayanan kesehatan tersebut harus dilaksanakan secara teratur. 

Tugas-tugas seperti menjawab pertanyaan tentang informasi obat-obatan dan 

pengawasan racun tidak tepat untuk dimasukkan dalam penjadwalan beban 

kerja sehingga harus siap setiap saat untuk menghadapi pertanyaan seperti ini 

selama jam kerja dari pelayanan informasi tentang obat-obatan (Anonim, 

1988). 

Pemberian informasi obat dengan berbagai macam bentuknya, 

membawa dampak yang positif baik bagi farmasis maupun bagi pasien yang 
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bersangkutan. Bagi farmasis pemberian informasi obat memberi manfaat 

berupa : 

a. Legal protection, karena sudah melaksanakan kewajiban profesi farmasis 

yang diatur oleh undang-undang. 

b. Pemilihan status keprofesian, dimana keberadaan farmasis akan lebih 

diakui diantara tenaga-tenaga medis lainnya dan oleh masyarakat 

c. Terbangunnya kepercayaan masyarakat tehadap farmasis sehingga dapat 

mewujudkan hubungan yang lebih harmonis antara farmasis dengan 

pasien. 

d. Meningkatkan pendapatan, karena tambahan pelayanan yang diberikan 

berupa informasi obat, sehingga menjaga kepuasan konsumen. 

e. Peningkatan kepuasan kerja (job satifaction) dan mengurangi stress (job 

stress) (Soesilo, 1997).

Pasien juga mendapat manfaat dengan adanya pemberian informasi 

obat, yaitu : 

a. Mengurangi resiko terjadinya kesalahan dan ketidakpatuhan pasien 

terhadap aturan pemakaian obat. 

b. Mengurangi resiko terjadinya efek samping obat. 

c. Menambah keyakinan akan efektivitas dan keamanan obat yang 

digunakan (Soesilo, 1997).
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3. Kepuasan Konsumen 

Dengan penerapan pendekatan kualitas pelayanan pemberian informasi 

obat, kepuasan pasien menjadi bagian yang integral dan menyeluruh dari kegiatan 

jaminan kualitas pelayanan kesehatan artinya pengukuran tingkat kepuasan pasien 

harus menjadi kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari pengukuran kualitas 

layanan kesehatan. 

Satisfaction adalah kata dari bahasa latin, yaitu satis yang berarti enough 

atau cukup dan facere yang berarti to do atau melakukan. Jadi produk atau jasa 

yang bisa memuaskan adalah produk dan jasa yang sanggup memberikan sesuatu 

yang dicari oleh konsumen sampai tingkat cukup (Irawan, 2003). 

 Kepuasan pasien dapat mempengaruhi minat untuk kembali ke apotek 

yang sama. Hal ini akan merupakan promosi dari mulut ke mulut bagi calon 

pasien lainnya yang diharapkan sangat positif  bagi usaha apotek (Supranto, 

1997). 

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan 

merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih 

efisien dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu 

pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak 

efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik. 

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting 
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dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap 

terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya dan waktu serta 

memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran (Muhlis, 2006). 

Menurut Harianto (2005) apotek merupakan produk dan jasa yang 

dikaitkan dengan kepuasan konsumen. Mempertahankan konsumen agar tetap 

loyal terhadap apotek adalah lebih sulit. Kepuasan pasien atau konsumen adalah 

merupakan faktor yang menentukan. Salah satu faktor utama yang menentukan 

tingkat kepuasan konsumen yaitu kualitas pelayanan pada pasien (Anief, 2000). 

Rumah sakit terutama rumah sakit milik pemerintah harus dapat menjadi 

sarana kesehatan bagi masyarakat luas, oleh karena itu pelayanan pemberian 

informasi obat yang diberikan harus berkualitas agar dapat memuaskan 

masyarakat sebagai konsumen. Bagi pasien mereka akan merasa puas apabila 

kinerja layanan kesehatan yang diperoleh baik, dan sebaliknya ketidakpuasan 

akan muncul apabila kinerja layanan kesehatan yang diperoleh tidak sesuai 

(Pohan, 2007).  

Instalasi farmasi rumah sakit merupakan produk dan jasa yang dikaitkan 

dengan kepuasan pasien. Sama seperti kualitas produk, kualitas pelayanan  juga 

merupakan driver yang mempunyai banyak dimensi (Irawan, 2003). Dimensi 

kualitas pelayanan kesehatan merupakan suatu kerangka pikir yang dapat 

digunakan dalam menganalisis kualitas layanan kesehatan yang sedang dihadapi 
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dan kemudian mencari solusi yang diperlukan untuk dapat mengatasinya (Pohan, 

2007). 

Kualitas pelayanan diyakini mempunyai lima dimensi yaitu : 

1. Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan 

kepada pelanggan dengan cepat dan tepat.  

2. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

memuaskan pelanggan.  

3. Assurance (jaminan), yaitu kemampuan memberikan kepercayaan dan 

kebenaran atas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan.  

4. Emphaty (empati), yaitu kemampuan membina hubungan, perhatian, dan 

memahami kebutuhan pelanggan.  

5. Tangibles (bukti langsung), yaitu sarana dan fasilitas fisik yang dapat 

langsung dirasakan oleh pelanggan (Irawan, 2003). 

Menurut Anief (2001) kepuasan konsumen adalah merupakan faktor 

penentu kesetian terhadap apotek. Pelanggan memang harus dipuaskan, sebab 

kalau mereka tidak puas akan meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan 

pesaing, hal ini akan menyebabkan penurunan penjualan dan pada gilirannya akan 

menurunkan laba dan bahkan kerugian (Supranto, 1997).  

4. Perilaku Konsumen Terhadap Pelayanan Kesehatan 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen akan suatu produk atau jasa dari 

suatu proses penjualan memberikan dampak tersendiri kepada perilaku 
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konsumen. Perilaku tersebut dipengaruhi faktor antara lain karaketristik pribadi 

(Kotler, 2002). Karakteristik tersebut diantaranya adalah usia pada cara berpikir,  

emosi dan pengalaman pribadi,  jenis kelamin  pada tanggapan hasil pengamatan 

atau yang dirasakan dan pendidikan pada pengetahuan atau keyakinan (Kristanta, 

2007). 

Faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Faktor Intern meliputi lingkungan pengetahuan, kecerdasan, peresepsi, emosi, 

motivasi dan sebagainya yang berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar. 

b. Faktor Ekstern meliputi lingkungan sekitar, baik fisik maupun non fisik seperti 

iklim, manusia, sosial ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. 

Menurut Notoatmodjo (2002) pengetahuan dapat dipengaruhi pendidikan, 

pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain, media massa maupun 

lingkungan. Menurut Witherington (1952) belajar merupakan perubahan dalam 

kepribadian yang dimanifestasikan sebagai respon yang baru yang berbentuk 

ketrampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan (Sukmadinata, 2003). 

Menurut Allport (1954) penentuan sikap dipengaruhi oleh pengetahuan, 

berpikir, keyakinan dan emosi. Pengetahuan akan merangsang individu untuk 

berpikir dan berusaha supaya tercipta keseimbangan (Notoatmodjo, 2003). 

Terwujudnya sikap menjadi suatu kondisi yang memungkinkan antara lain berasal 

dari fasilitas yang tersedia dan pengaruh dukungan dari pihak lain (Notoatmodjo, 

2003). 


