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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan dan tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi 

untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan dan 

atau upaya kesehatan penunjang. Interaksi orang-orang yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan dengan praktisi kesehatan yang memberi pelayanan 

demikian dapat dianggap sebagai suatu proses yang terdiri atas serangkaian 

peristiwa, mulai dengan perasaan perlunya layanan perawatan kesehatan dan 

kemudian diakhiri dengan solusi akhir (Siregar, 2003). 

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). Dua unsur 

penting dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan adalah tingkat 

kepuasan pasien sebagai pengguna jasa dan pemenuhan standar pelayanan 

yang telah ditetapkan. 

Kepuasan pasien atau disebutkan sebagai kepuasan pelanggan 

didefinisikan sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan 

pelanggan. Bila kinerja produk lebih rendah ketimbang harapan pelanggan, 

pelanggan tidak puas. Bila prestasi sesuai atau melebihi harapan, pelanggan 

merasa puas (Kotler, 2005). Berdasarkan definisi tersebut berarti, kualitas 

pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan pada pasien. Kepuasan 

pasien mempengaruhi pasien untuk kembali ke rumah sakit yang sama 

bilamana membutuhkan. Bila pasien puas, bukan hanya pasien yang 

diuntungkan, tetapi juga rumah sakit akan dipromosikan. 

Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, 

mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama drug 
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oriented ke paradigma baru patient oriented dengan filosofi Pharmaceutical 

Care (Pelayanan Kefarmasian). Praktek pelayanan kefarmasian merupakan 

kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan 

menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan 

kesehatan (Anonima, 2006). 

Rumah sakit pada umumnya merasakan persoalan yang sama yaitu 

persaingan yang ketat. Persaingan yang terjadi tidak hanya dari sisi teknologi 

pemeriksaan, akan tetapi persaingan yang lebih berat yaitu persaingan dalam 

pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pihak rumah sakit selaku penyedia jasa 

dituntut memberikan pelayanan yang lebih baik dibanding rumah sakit lain 

untuk mencapai kepuasan pasien di rumah sakit. Salah satu aspek yang perlu 

ditingkatkan kualitasnya adalah aspek pelayanan di bidang farmasi. 

Pelayanan informasi obat didefinisikan sebagai kegiatan penyediaan 

dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, 

komprehensif, terkini oleh apoteker kepada pasien, masyarakat maupun pihak 

yang memerlukan di rumah sakit. Pelayanan informasi obat meliputi 

penyediaan, pengolahan, penyajian, dan pengawasan mutu data atau informasi 

obat dan keputusan profesional. Pelayanan informasi obat harus benar, jelas, 

mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini sangat 

diperlukan dalam upaya penggunaan obat yang rasional oleh pasien (Anonimb, 

2006). 

Pasien adalah mereka yang diobati di rumah sakit. Berdasarkan uraian 

dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah perasaan 

senang, puas pada individu karena antara harapan dan kenyataan dalam 

memakai dan pelayanan yang diberikan terpenuhi (Aditama dan Dawud, 

2002). 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien rawat jalan 

terhadap pelayanan informasi obat di instalasi farmasi Rumah Sakit Slamet 

Riyadi. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu bagaimanakah gambaran tingkat kepuasan pasien 

rawat jalan terhadap kualitas pelayanan informasi obat yang diberikan di 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Slamet Riyadi. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien 

rawat jalan terhadap pelayanan informasi obat di Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit Slamet Riyadi Surakarta periode Maret-Mei 2011. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Kepuasan Pasien 

a. Definisi Kepuasan Pasien 

Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang 

timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperoleh 

setelah pasien membandingkannya dengan apa yang diharapkan. 

Pasien baru akan merasa puas jika kinerja layanan kesehatan yang 

diperolehnya sama atau melebihi harapannya dan sebaliknya, 

ketidakpuasan akan muncul apabila kinerja layanan kesehatan tidak 

sesuai dengan yang diharapkan (Pohan, 2006). 

Dimensi-dimensi yang mewakili persepsi konsumen terhadap 

kualitas pelayanan jasa adalah sebagai berikut :  

1) Dimensi keandalan (Reliability) adalah dimensi yang mengukur 

keandalan suatu pelayanan jasa kepada konsumen. Dimensi 

keandalan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memberikan 

jasa yang dijanjikan dengan terpercaya dan akurat.  

2) Dimensi daya tanggap (Responsiveness) adalah kemauan untuk 

membantu dan memberikan jasa dengan cepat kepada konsumen 

yang meliputi kesigapan tenaga kerja dalam melayani konsumen, 

kecepatan tenaga kerja dalam menangani transaksi dan penanganan 
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atas keluhan konsumen. Dimensi daya tanggap merupakan dimensi 

yang bersifat paling dinamis. 

3) Dimensi kepastian (Assurance) adalah dimensi kualitas pelayanan 

yang berhubungan dengan kemampuan dalam menanamkan 

kepercayaan dan keyakinan kepada konsumen. Dimensi kepastian 

meliputi kemampuan tenaga kerja atas pengetahuan terhadap 

produk meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap 

produk secara tepat, kualitas keramah-tamahan, perhatian dan 

kesopanan dalam memberi pelayanan, ketrampilan dalam 

memberikan keamanan didalam memanfaatkan jasa yang 

ditawarkan dan kemampuan di dalam menanamkan kepercayaan 

konsumen terhadap jasa yang ditawarkan. 

4) Dimensi empati (Empathy) adalah kesediaan untuk peduli dan 

memberikan perhatian pribadi kepada pengguna jasa. Pelayanan 

yang empatik sangat memerlukan sentuhan/perasaan pribadi. 

Dimensi empati adalah dimensi yang memberikan peluang besar 

untuk menciptakan pelayanan yang “surprise” yaitu sesuatu yang 

tidak diharapkan pengguna jasa tetapi ternyata diberikan oleh 

penyedia jasa. 

5) Dimensi berwujud (Tangible) didefinisikan sebagai penampilan 

fasilitas peralatan dan petugas yang memberikan pelayanan jasa 

karena suatu servise jasa tidak bisa dilihat, dicium, diraba atau 

didengar maka aspek berwujud menjadi sangat penting sebagai 

ukuran terhadap pelayanan jasa (Tjiptono, 2007). 

b. Tingkat Kepuasan Pasien 

Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan merupakan faktor 

yang penting dalam mengembangkan suatu system penyediaan 

pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan (Anief, 2000). 

Menurut Muninjaya (2005), kepuasan pengguna jasa kesehatan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 
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1) Pemahaman pengguna jasa tentang jenis pelayanan yang ada 

diterimanya 

2) Sikap peduli yang ditunjukan oleh petugas kesehatan 

3) Tingginya biaya pelayanan dapat dianggap sebagai sumber 

masalah bagi pasien dan keluarganya 

4) Penampilan fisik (kerapian) petugas, kondisi kebersihan dan 

kenyamanan lingkungan  

5) Jaminan keamanan yang ditujukan oleh petugas kesehatan 

6) Keandalan dan ketrampilan petugas kesehatan dalam memberikan 

perawatan 

7) Kecepatan petugas dalam memberikan tanggapan terhadap 

keluhan pasien  

 

2. Pelayanan Informasi Obat (PIO) 

a. Pengertian dan Tujuan Pelayanan Informasi Obat 

Pelayanan informasi obat merupakan suatu kegiatan untuk 

memberi pelayanan informasi obat yang akurat dan objektif dalam 

hubungannya dengan perawatan pasien, pelayanan informasi obat 

sangat penting dalam upaya menunjang budaya pengelolaan dan 

penggunaan obat secara rasinal (Julianti dkk, 1996). Sedangkan 

menurut Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit pelayanan informasi 

obat  didefinisikan sebagai kegiatan penyediaan dan pemberian 

informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, 

terkini oleh apoteker kepada pasien, masyarakat maupun pihak yang 

memerlukan di rumah sakit. Pelayanan informasi obat dapat berupa 

penyediaan, pengelolaan, penyajian dan pengawasan informasi obat 

dan keputusan professional (Anonim, 2004). 

Informasi yang dibutuhkan pasien yaitu: 

1) Nama obat (merk dagang) dan kegunaannya 

2) Cara penggunaan obat tersebut (obat luar atau obat dalam) beserta 

aturan pemakaian meliputi dosis dan jadwal penggunaan obat. 
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3) Petunjuk khusus tentang cara penyediaan obat  

4) Hal-hal yang mungkin timbul selam penggunaan obat  

5) Pantangan – pantangan selama penggunaan obat  

6) Cara penyimpanan obat yang benar  

7) Tindakan yang harus segera diambil jika terjadi kesalahan dosis  

8) Apa yang harus dilakukan bila persediaan obat masih banyak 

namun sudah dirasakn sembuh (Anonim, 2000). 

Sasaran informasi obat : 

a) Pasien dan atau keluarga pasien. 

b) Tenaga kesehatan : dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, 

bidan, asisten apoteker, dan lain-lain. 

c) Pihak lain : manajemen, tim/kepanitiaan klinik, dan lain-

lain(Anonim, 2004). 

b. Kebutuhan Pelayanan Informasi Obat 

Kebutuhan informasi bagi pasien, mereka (pasien) tidak tahu 

obat yang mereka minum, kecuali bila dokter menjelaskan kepada 

mereka. Apoteker hanya menyerahkan obatnya dalam wadah yang 

hanya tertulis nama pasien dan aturan pakainya. Informasi yang lebih 

baik pada pasien akan menggugah minat menaikkan kehendak pasien 

untuk berpartisipasi aktif dalam cara pengobatan yang dapat dinilai 

sebagai mempercepat kesembuhan (Anief, 1997). 

c. Komunikasi dalam Informasi obat 

Informasi obat merupakan bagian dari suatu kegiatan 

konsultasi dimana pasien dapat memperoleh informasi mengenai 

proses pengobatannya. Brosur, etiket dari produsen obat merupakan 

suatu komunikasi verbal yang sangat bermanfaat (Graham, 1995). 

Seringkali komunikasi menemui hambatan, sehingga akan 

mempengaruhi keberhasilan suatu pengobatan. Kemungkinan 

penyebabnya antara lain kesenjangan antara pemberi dan penerima 

informasi, baik dalam penggunaan bahasa, cara penuturan ataupun 

cara pendekatan dan informasi yang diberikan tidak diartikan secara 
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benar atau tidak mengerti. Faktor yang dirasakan cukup menghambat 

komunikasi adalah kondisi masyarakat yang percaya berlebihan 

dalam mengkonsumsi obat dan mudah dipengaruhi oleh promosi 

obat. Penyediaan informasi yang benar, obyektif dan lengkap akan 

mempengaruhi masalah ketidakrasionalan penggunaan obat 

(Mulyono, 2002). 

d. Kegiatan PIO 

Kegiatan PIO berupa penyediaan dan pemberian informasi 

obat yang bersifat aktif atau pasif. Pelayanan bersifat aktif apabila 

apoteker pelayanan informasi obat memberikan informasi obat 

dengan tidak menunggu pertanyaan melainkan secara aktif 

memberikan informasi obat, misalnya penerbitan bulletin, leaflet, 

brosur, seminar dan sebagainya. Pelayanan bersifat pasif apabila 

apoteker pelayanan informasi obat memberikan informasi obat 

sebagai jawaban atas pertanyaan yang diterima (Anonim, 2004). 

Menjawab pertanyaan mengenai obat dan penggunaannya 

merupakan kegiatan rutin suatu pelayanan informasi obat. Pertanyaan 

yang masuk dapat disampaikan secara verbal (melalui telepon, tatap 

muka) atau tertulis (surat melalui pos, faksimili atau e-mail). 

Pertanyaan mengenai obat dapat bervariasi dari yang sederhana 

sampai yang bersifat urgen dan kompleks yang membutuhkan 

penelusuran literatur serta evaluasi secara seksama (Anonim, 2004).    

Faktor-faktor komunikasi yang meliputi bahasa, pendengaran 

atau tingkat intelektual merupakan faktor yang dapat menghambat 

efektivitas komunikasi. Informasi yang perlu disampaikan adalah 

sebagai berikut : 

1) Status Obat 

2) Khasiat keamanan obat 

3) Efek samping obat 

4) Alasan mengapa obat tidak dapat dipergunakan untuk semua 

penyakit  (Graham, 1995)       
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Untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan pelayanan 

informasi obat, indikator yang dapat digunakan antara lain : 

1) Meningkatkan jumlah pertanyaan yang diajukan. 

2) Menurunnya jumlah pertanyaan yang tidak dapat dijawab. 

3) Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan. 

4) Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan (leflet, buletin, 

ceramah). 

5) Meningkatnya pertanyaan berdasarkan jenis pertanyaan dan 

tingkat kesulitan. 

6) Menurunnya keluhan atas pelayanan Informasi Obat (Anonim, 

2004).  


