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Abstract 

 

The more increasing society demand of the quality service, the more essential health 

service in hospital needs to be upgraded so that become more effective and efficient for the 

patient, family or even society themselves. Many patients complained towards the service in 

provincial hospital’s pharmacy installation in Surakarta city because not all of the 

medicine can be taken and the very long service. This research aimed to know the influence 

of the service quality towards outpatient medicine take in provincial hospital’s pharmacy 

installation Surakarta. The method of this research was quantitative research and using 

cross sectional approach. The population of this research was all of the patients in 

provincial hospital’s pharmacy installation in Surakarta city with amount to 1344 in a 

month. The choice of the sample was using simple random sampling amount to 93 patients. 

The statistic test was using chi square in SPSS 21. The results of this research showed that 

there was a correlation in quality service of physical tangibles (p<0,05), reability 

(p<0,05), responsiveness (p<0,05), assurance (p<0,05), and empathy (p<0,05) pharmacy 

installation with outpatient medicine take in provincial hospital Surakarta city. 
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Abstrak 

 

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan maka pelayanan 

kesehatan dalam rumah sakit secara bertahap perlu terus ditingkatkan agar menjadi lebih 

efektif dan efisien bagi pasien, keluarga maupun masyarakat. Banyak pasien mengeluh 

terhadap pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta (IFRSUD) 

karena tidak semua obat dapat diperoleh dan lamanya pelayanan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh mutu pelayanan terhadap pengambilan obat di IFRSUD 

Surakarta. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien di IFRSUD Surakarta, berjumlah 

1344 dalam 1 bulan. Pemilihan sampel dengan simple random sampling sebanyak 93 

pasien. Uji statistik menggunakan chi square dengan menggunakan SPSS 21. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan mutu pelayanan tampilan fisik  (p<0,05), 

kehandalan (p<0,05), ketanggapan (p<0,05), jaminan (p<0,05) dan empati (p<0,05) 

Instalasi Farmasi dengan pengambilan obat pasien rawat jalan di RSUD Surakarta. 

 

Kata Kunci : Mutu Pelayanan Instalasi Farmasi, Pengambilan Obat 

 
 

PENDAHULUAN 

Upaya kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. 

Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan 

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan 

pemulihan kesehatan (rehabilitatif),  yang dilaksanakan menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan. Konsep kesehatan di Indonesia termasuk rumah sakit. Rumah sakit 

yang merupakan salah satu dari sarana kesehatan, merupakan rujukan pelayanan kesehatan 

dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan 

pemulihan bagi pasien (Menkes, 2004). 

Persaingan bisnis rumah sakit saat ini semakin kompetitif sehingga mengubah cara 

berfikir masyarakat dalam memilih dan memberikan penilaian terhadap pelayanan 

kesehatan. Rumah sakit harus lebih memperhatikan dan meningkatkan pelayanan serta 

kepuasan terhadap pasien baik pasien rawat jalan maupun pasien jalan rawat inap. Untuk 

mencapai hal tersebut rumah sakit harus dapat memanfaatkan sumber daya yang digunakan 

dalam pencapaian tujuan terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan. 



Rumah sakit yang tidak berkualitas dalam memberikan pelayanan akan ketertinggalan 

dalam persaingan bisnis (Irawan, H. 2007). 

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk 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 

industri pelayanan yang diselenggarakan secara efisien (institutional satisfaction). Interaksi 

ketiga pilar utama pelayanan kesehatan yang serasi, selaras dan seimbang merupakan 

paduan dari kepuasan tiga pihak, dan ini merupakan pelayanan kesehatan yang memuaskan 

(satisfactory health care) (Satrianegara dan Saleha, 2009). 

Jaminan mutu pelayanan kesehatan atau Quality Assurance in Healthcare 

merupakan salah satu pendekatan atau upaya yang sangat penting serta mendasar dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Tenaga kesehatan dituntut profesional 

dalam memberikan pelayanan kesehatan baik sebagai perorangan ataupun kelompok harus 

selalu berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada semua pasien 

(Satrianegara dan Saleha, 2009). 

Apotik-apotik swasta terus bertambah di sekitar rumah sakit, bahkan ada yang 

semakin besar. Ini menunjukkan secara tidak langsung resep-resep yang dikeluarkan rumah 

sakit sebagian besar dilayani di apotik-apotik ini. Hal ini mengakibatkan IFRS sulit untuk 

mengendalikan peredaran perbekalan farmasi dan kesehatan di rumah sakit (Siregar, 2004). 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta merupakan rumah sakit baru milik 

Pemerintah Kota Surakarta, yang terletak di Pusat Kota Surakarta. Jumlah kunjungan 

pasien rawat jalan di RSUD Surakarta pada Tahun 2010 sebesar 44993 pasien dan jumlah 

pasien yang menebus obat sebesar 35140 pasien. Tahun 2011 kunjungan pasien rawat jalan 

sebesar 47274 pasien dan jumlah pasien yang menebus obat sebesar 38714. Tahun 2012 

kunjungan pasien rawat jalan sebesar 37414 pasien dan jumlah pasien yang menebus obat 

sebesar 30902 pasien. Berdasarkan hasil survey kunjungan pasien dari tahun 2010 ke tahun 

2011 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2012 kunjungan di Instalasi Farmasi 

mengalami penurunan. 



Hasil survey awal yang dilakukan oleh penulis, beberapa hal yang menyebabkan 

pelayanan kurang dianggap baik oleh pasien, antara lain lokasi RSUD Surakarta yang 

kurang strategis, pegawai IFRSUD lama dalam melayani pasien, pasien yang tidak 

mendapatkan obat sesuai dengan nomor antrian, pegawai IFRSUD yang kurang dapat 

berkomunikasi dengan baik terhadap pasien dan berdasarkan hasil wawancara dari 20 

pasien, 8% pasien menyatakan tidak mendapatkan obat sesuai resep dan 12% menyatakan 

mendapatkan obat sesuai resep. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang datang ke Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta, dengan rata-rata berjumlah 1344 dalam 1 bulan.. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik simple random 

sampling. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

faktor tampilan fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan dan empati di instalasi farmasi. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengambilan obat pasien rawat jalan di Rumah 

Sakit Umum Daerah Surakarta. 

Instrumen penelitian ini berupa kuesioner berisi tentang karakteristik responden 

antara lain nama, umur, jenis kelamin, alamat, pendidikan, pekerjaan serta kuesioner 

tentang mutu pelayanan dan alat tulis. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat 

untuk mendeskripsikan variabel bebas dan variabel terikat dan analisis bivariat untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan yang bermakna antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, maka uji Chi Square digunakan untuk menguji hipotesis pada populasi yang terdiri 

dari dua atau lebih kelas dimana data berbentuk nominal atau ordinal. 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Hasil Analasis Univariat  

Pengisian kuesioner diperoleh dari 93 responden yang sudah memanfaatkan 

pelayanan di IFRSUD Surakarta. Gambaran karateristik responden meliputi jenis 

kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan ditampilkan pada tabel sebagai berikut: 

 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 1. Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin di IFRSUD Surakarta 

 

 

 

Hasil distribusi diketahui bahwa 46,2% pasien berjenis kelamin laki-laki dan 

53,8% pasien diketahui berjenis kelamin perempuan. Pasien perempuan sedikit 

lebih banyak dari laki-laki. 

 

b. Umur responden 

     Tabel 2. Distribusi Pasien Berdasarkan Umur di IFRSUD Surakarta 

 

 

  

 

 

 

Hasil distribusi diketahui bahwa paling banyak merupakan pasien yang berumur 

antara 25-49 tahun yaitu 48,6% pasien dan pasien paling sedikit berumur kurang 

dari 14 tahun yaitu 7,7% pasien. 

 

 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1       Laki-laki 43 46,2% 

2 Perempuan 50 53,8% 

Total  93         100% 

No Umur Jumlah Persentase 

1       ≤ 14   tahun   7   7,7% 

2 15-24 tahun 13 14,1% 

3 25-49 tahun 45 48,6% 

4       ≥ 50   tahun 28 30,1% 

Total  93         100% 



c. Jenis kelamin responden  

Tabel 3. Distribusi Pasien Berdasarkan Tingkat Pendidikan di IFRSUD 

Surakarta 

 

 

 

  

Hasil distribusi diketahui bahwa paling banyak merupakan pasien yang 

memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu 35,5% dan pasien paling sedikit yaitu 

pasien yang memiliki tingkat pendidikan berpendidikan sarjana yaitu 9,7%. 

 

d. Pendidikan responden 

Tabel 4. Distribusi Pasien Berdasarkan Pekerjaan di IFRSUD Surakarta 

 

 

 

 

 

 

Hasil distribusi diketahui bahwa paling banyak merupakan pasien yang 

memiliki pendidikan sebagai swasta yaitu 36,6% dan pasien paling sedikit 

memiliki pekerjaan wiraswasta dan lain-lain yaitu 8,6% pasien. 

 

e. Mutu pelayanan tampilan fisik 

Tabel 5. Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Tampilan Fisik di 

IFRSUD Surakarta 

 

No Tampilan Fisik N % 

1. Baik 37 39,8 

2. Kurang 56 60,2 

Total  93 100 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1 SD 10 10,8% 

2 SMP 23 24,7% 

3 SMA 33 35,5% 

4 Diploma 18 19,4% 

5 Sarjana   9   9,7% 

Total  93        100% 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Pelajar/Mahasiswa       14              15,1% 

2 Swasta 34 36,6% 

3 PNS/TNI/POLRI   9   9,7% 

4 Wiraswasta   8   8,6% 

5 Ibu rumah tangga 20 21,5% 

6 Lain-lain   8   8,6% 

Total  93        100% 



Hasil tabel diatas menunjukkan nilai paling kecil dari pendapat responden 

adalah 60,2% responden, ternyata ada hubungan tampilan fisik dengan 

pengambilan obat di IFRSUD Surakarta. 

 

f. Mutu pelayanan kehandalan 

Tabel 6. Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Kehandalan di IFRSUD 

Surakarta 

 

No Kehandalan N % 

1. Baik 59 63,4 

2. Kurang 34 36,6 

Total  93 100 

 

Hasil tabel diatas menunjukkan nilai paling kecil dari pendapat responden 

adalah 36,6% responden, ternyata ada hubungan kehandalan dengan 

pengambilan obat di IFRSUD Surakarta. 

 

g. Mutu pelayanan ketanggapan 

Tabel 7. Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Ketanggapan di IFRSUD 

Surakarta 

 

No Ketanggapan N % 

1. Baik 79 84,9 

2. Kurang 14 15,1 

Total  93 100 

 

Hasil tabel diatas menunjukkan nilai paling kecil dari pendapat responden 

adalah 15,1% responden, ternyata ada hubungan ketanggapan dengan 

pengambilan obat di IFRSUD Surakarta. 

 

 

 

 

 

 



h. Mutu pelayanan jaminan 

Tabel 8. Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Jaminan di IFRSUD 

Surakarta 

 

No Jaminan N % 

1. Baik 78 83,9 

2. Kurang 15 16,1 

Total  93 100 

 

Hasil tabel diatas menunjukkan nilai paling kecil dari pendapat responden 

adalah 16,1% responden, ternyata ada hubungan jaminan dengan pengambilan 

obat di IFRSUD Surakarta. 

 

i. Mutu pelayanan empati 

Tabel 9. Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Empati 

di IFRSUD Surakarta 

 

No Empati N % 

1. Baik 72 77,4 

2. Kurang 21 22,6 

Total  93 100 

 

Hasil tabel diatas menunjukkan nilai paling kecil dari pendapat responden 

adalah 22,6% responden, ternyata ada hubungan empati dengan pengambilan 

obat di IFRSUD Surakarta. 

 

j. Pengambilan Obat 

Tabel 10. Frekuensi Pengambilan Obat di IFRSUD Surakarta 

Pengambilan obat 
Ya Tidak 

N % n % 

Pasien merasa tepat mengambil 61 65,6 32 34,4 

atau menebus obat di IFRSUD 

Surakarta         

 

 Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa 65,6% responden merasa tepat 

mengambil atau menebus obat di IFRSUD Surakarta, sedangkan 34,4% 



responden merasa tidak tepat mengambil atau menebus obat di IFRSUD 

Surakarta. 

 

2. Hasil Analisis Bivariat 

a. Tampilan Fisik 

Tabel 11. Hubungan Tampilan Fisik dengan Pengambilan Obat di IFRSUD 

Surakarta 

 

 
Tampilan Fisik 

Pengambilan obat 
Total  p sig ket 

Ya Tidak 

 

Baik 30   7 37 0,000 Ho Ditolak 

 

Kurang 19 37 56   

     Total 49 44 93   

 

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa mutu pelayanan tampilan fisik 

dengan pengambilan obat, nilai p sig 0,000 sehingga Ho ditolak. Ada hubungan 

mutu pelayanan tampilan fisik dengan pengambilan obat pasien rawat jalan di 

IFRSUD Surakarta. 

 

b. Kehandalan 

Tabel 12. Hubungan Kehandalan dengan Pengambilan Obat di IFRSUD 

Surakarta 

 

 
Kehandalan 

Pengambilan obat 
Total  p sig ket 

Ya Tidak 

 

Baik 40 19 59 0,000 Ho Ditolak 

 

Kurang   9 25 34   

     Total 49 44 93   

 

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa mutu pelayanan kehandalan dengan 

pengambilan obat, nilai p sig 0,000 sehingga Ho ditolak. Ada hubungan mutu 

pelayanan kehandalan dengan pengambilan obat pasien rawat jalan di IFRSUD 

Surakarta. 

 

 



c. Ketanggapan 

Tabel 13. Hubungan Ketanggapan dengan Pengambilan Obat di IFRSUD 

Surakarta 

 

 
Ketanggapan 

Pengambilan obat 
Total  p sig ket 

Ya Tidak 

 

Baik 48 31 79 0,000 Ho Ditolak 

 

Kurang   1 13 14   

     Total 49 44 93   

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa mutu pelayanan ketanggapan dengan 

pengambilan obat, nilai p sig 0,000 sehingga Ho ditolak. Ada hubungan mutu 

pelayanan ketanggapan dengan pengambilan obat pasien rawat jalan di IFRSUD 

Surakarta. 

 

d. Jaminan 

 Tabel 14. Hubungan Jaminan dengan Pengambilan Obat di IFRSUD 

Surakarta 

 

 
Jaminan 

Pengambilan obat 
Total  p sig ket 

Ya Tidak 

 

Baik 48 30 78 0,000 Ho Ditolak 

 

Kurang   1 14 15   

     Total 49 44 93   

 

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa mutu pelayanan jaminan dengan 

pengambilan obat, nilai p sig 0,000 sehingga Ho ditolak. Ada hubungan mutu 

pelayanan jaminan dengan pengambilan obat pasien rawat jalan di IFRSUD 

Surakarta. 

 

 

 

 

 

 



e. Empati 

Tabel 15. Hubungan Empati dengan Pengambilan Obat di IFRSUD 

Surakarta 

 

 
Empati 

Pengambilan obat 
Total  p sig ket 

Ya Tidak 

 

Baik 45 27 72 0,000 Ho Ditolak 

 

Kurang 4 17 21   

     Total 49 44 93   

 

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa mutu pelayanan empati dengan 

pengambilan obat, nilai p sig 0,000 sehingga Ho ditolak. Ada hubungan mutu 

pelayanan empati dengan pengambilan obat pasien rawat jalan di IFRSUD 

Surakarta. 

 

B. Pembahasan 

1. Hubungan Tampilan Fisik dengan Pengambilan Obat di IFRSUD Surakarta 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan tampilan fisik dengan 

pengambilan obat di IFRSUD Surakarta (p<0,05). Dari hasil pertanyaan tampilan 

fisik diketahui sebagian responden menyatakan setuju. Responden yang menyatakan 

setuju pada pertanyaan lokasi strategis sebesar 66 orang (71,0%), gedung IFRSUD 

bersih 55 orang (55,9%), gedung IFRSUD nyaman 78 orang (83,9%), IFRSUD 

memiliki obat yang diperlukan 65 orang (69,9%), pegawai IFRSUD berpenampilan 

bersih 78 orang (83,9%), pegawai IFRSUD berpenampilan rapi 77 orang (82,8%) 

dan fasilitas pendukung (toilet) bersih 78 orang (83,9%). Hasil kuesioner diketahui 

terdapat sebagian responden yang ragu dan tidak setuju terhadap tampilan fisik 

IFRSUD dikarenakan lokasi yang tidak strategis dan obat yang kurang lengkap 

sesuai kebutuhan pasien. Rumah sakit perlu memasang papan penunjuk arah yang 

lebih besar, jelas dan strategis agar dapat terlihat oleh pasien yang akan berobat ke 

RSUD Surakarta, rumah sakit harus melengkapi obat sesuai kebutuhan pasien serta 

perbaikan fasilitas toilet sehingga pasien dapat menggunakan fasilitas dengan 

nyaman. 



Hasil diatas, sejalan dengan hasil penelitian Melva (2008) tentang Pengaruh 

Mutu Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum 

Daerah Pandan, bahwa ada pengaruh antara bukti fisik terhadap pemanfaatan 

IFRSUD Pandan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Anitasari (2010) tentang Evaluasi Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan 

Terhadap Mutu Pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Pandan Arang 

Boyolali. 

 

2. Hubungan Kehandalan dengan Pengambilan Obat di IFRSUD Surakarta 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan kehandalan dengan 

pengambilan obat di IFRSUD Surakarta (p<0,05). Dari hasil pertanyaan kehandalan 

diketahui sebagian responden menyatakan setuju. Responden yang menyatakan 

setuju pada pertanyaan prosedur pelayanan tidak berbelit-belit  sebesar 74 orang 

(79,6%), pasien ditangani sesuai nomor antrian 71 orang (76,3%), pasien 

mendapatkan obat sesuai nomor antrian 77 orang (82,8%) dan pasien sebagian ragu 

pada pertanyaan pegawai IFRSUD cepat dalam melayani pasien sebesar 34 orang 

(36,6%). Hasil kuesioner diketahui bahwa terdapat sebagian responden yang ragu 

dan tidak setuju terhadap kehandalan IFRSUD Surakarta karena pelayanan tidak 

cepat sehingga pasien terlalu lama menunggu mendapatkan obat. Rumah sakit perlu 

meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat agar pasien tidak terlalu lama 

menunggu. Mengingat pasien yang datang adalah orang yang dalam keadaaan tidak 

sehat, sehingga kehandalan pelayanan petugas terhadap pasien yang datang dan 

proses untuk mendapatkan obat yang mudah dapat mengurangi beban pasien. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Parasuraman (1985) yang menyatakan 

bahwa kehandalan yang merupakan bagian dari dimensi mutu pelayanan 

berpengaruh terhadap harapan pelanggan atas jasa yang diberikan oleh suatu 

perusahaan atau instalasi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Anitasari (2010) tentang Evaluasi Tingkat Kepuasan Pasien 

Rawat Jalan Terhaap Mutu Pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum 

Pandan Arang Boyolali, bahwa dimensi kehandalan tidak berpengaruh terhadap 



tingkat kepuasan pasien karena kehandalan yang ditunjukkan dari sisi indikator 

prosedur penerimaan dan pelayanan yang tepat, cepat dan tidak berbelit-belit. 

 

3. Hubungan Ketanggapan dengan Pengambilan Obat di IFRSUD Surakarta 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan ketanggapan dengan 

pengambilan obat di IFRSUD Surakarta (p<0,05). Dari hasil pertanyaan 

ketanggapan diketahui sebagian responden menyatakan setuju. Responden yang 

menyatakan setuju pada pertanyaan pegawai IFRSUD memberikan in formasi yang 

jelas atas pertanyaan pasien sebesar 74 orang (79,6%), pegawai IFRSUD cepat 

tanggap menanaggapi keluhan pasien 77 orang (82,8%), pegawai IFRSUD memiliki 

sikap yang baik 86 orang (92,5%). Hasil kuesioner diketahui bahwa sebagian 

responden merasa pegawai kurang tanggap terhadap keluhan pasien. Rumah sakit 

harus meningkatkan ketanggapan, perlu kesabaran dari pegawai untuk menanggapi 

dan menjawab keluhan dari pasien serta sikap simpatik dari pegawai sehingga 

pasien merasa senang untuk memanfaatkan pelayanan di IFRSUD Surakarta. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melva 

(2008) tentang Pengaruh Mutu Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, bahwa ada pengaruh antara mutu pelayanan 

ketanggapan terhadap pemanfaatan IFRSUD Pandan. Hasil ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian Pratiwi (2010) tentang Evaluasi Tingkat Kepuasan Pasien Rawat 

Jalan Terhadap Mutu Pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Nirmala Sari 

Sukoharjo, bahwa aspek ketanggapan di IFRS Nirmala Sari Sukoharjo tidak 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pasien. Ketanggapan yang ditunjukkan dari 

sisi karyawan RS tidak menunjukkan kesan sibuk dan cepat tanggap menyelesaikan 

keluhan pasien. 

 

4. Hubungan Jaminan dengan Pengambilan Obat di IFRSUD Surakarta 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan faktor jaminan dengan 

pengambilan obat di IFRSUD Surakarta (p<0,05). Dari hasil pertanyaan jaminan 

diketahui sebagian responden menyatakan setuju. Responden yang menyatakan 



setuju pada pertanyaan pegawai IFRSUD memberikan obat sesuai kebutuhan pasien 

sebesar 62 orang (66,7%), IFRSUD memiliki obat yang dibutuhkan pasien 64 orang 

(68,8%), pegawai IFRSUD memberikan informasi pemakaian obat 69 orang 

(74,2%). Hasil kuesioner diketahui terdapat sebagian responden yang ragu terhadap 

pemberian obat yang sesuai kebutuhan karena banyak pasien yang tidak 

mendapatkan obat sesuai dengan resep. Rumah sakit harus menyediakan stok obat 

yang cukup agar pasien mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhan. Apabila pasien 

yakin bahwa obat yang diminum dapat menyembuhkan sakit yang di derita, maka 

pasien tersebut akan tetap berobat di rumah sakit tersebut (Pohan, 2004). 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Melva (2008) tentang Pengaruh Mutu 

Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah 

Pandan, bahwa ada pengaruh antara jaminan terhadap pemanfaatan IFRSUD 

Pandan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Pratiwi (2010) tentang Evaluasi Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan 

Terhadap Mutu Pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Nirmala Sari 

Sukoharjo.  

 

5. Hubungan Empati dengan Pengambilan Obat di IFRSUD Surakarta 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan faktor empati dengan 

pengambilan obat di IFRSUD Surakarta (p<0,05). Dari hasil pertanyaan tampilan 

fisik diketahui sebagian responden menyatakan setuju. Responden yang menyatakan 

setuju pada pertanyaan pegawai IFRSUD mudah berkomunikasi dengan pasien 

sebesar 71 orang (76,3%), pegawai IFRSUD memberikan perhatian kepada pasien 

80 orang (86,0%), pegawai IFRSUD memiliki sifat ramah 70 orang (75,3%). Hasil 

kuesioner menunjukkan bahwa terdapat sebagian pasien yang ragu terhadap empati 

IFRSUD Surakarta dengan alasan pasien sulit untuk berkomunikasi dengan pegawai 

IFRSUD dan pasien merasa pegawai kurang ramah dalam melayani pasien dan 

menanggapi pertanyaan pasien, sangat diharapkan kemudahan dalam berkomunikasi 

dan keramahan pegawai agar pasien tidak segan untuk bertanya sehingga segala 

sesuatu yang berkaitan dengan obat dapat dimengerti oleh pasien. Petugas farmasi 



kurang memberikan perhatian terhadap keluhan-keluhan pasien mungkin hal ini 

disebabkan karena sibuknya petugas farmasi sehingga tidak dapat memberikan 

perhatian kepada setiap pasien. Namun sebenarnya keluhan-keluhan yang berasal 

dari pasien harus diperhatikan dan ditanggapi oleh petugas farmasi, hal ini dapat 

menjadi masukan yang positif untuk membantu dalam meningkatkan mutu 

pelayanan agar menjadi lebih baik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melva 

(2008) tentang Pengaruh Mutu Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, bahwa ada pengaruh antara empati terhadap 

pemanfaatan IFRSUD Pandan. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2010) tentang Evaluasi Tingkat Kepuasan 

Pasien Rawat Jalan Terhadap Mutu Pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

Nirmala Sari Sukoharjo, bahwa hasil dari empati menunjukkan hasil tertinggi 

dengan kepuasan pasien. Hal ini disebabkan karena pengertian dan kesabaran 

petugas dalam menangani masalah pasien. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan mutu 

pelayanan yang berupa tampilan fisik  (p<0,05), kehandalan (p<0,05), ketanggapan 

(p<0,05), jaminan (p<0,05) dan empati (p<0,05) dengan pengambilan obat pasien rawat 

jalan di IFRSUD Surakarta. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka sebaiknya: 

a. Pemasangan papan penunjuk arah lebih strategis dan dibuat lebih besar, agar pasien 

dapat melihat papan penunjuk arah ke RSUD Surakarta.  

b. Pemasangan penunjuk arah yang jelas, sehingga pasien bisa mengerti arah menuju 

RSUD Surakarta. 



c. Melengkapi obat sesuai kebutuhan pasien, agar pasien tidak harus menebus obat 

diluar IFRSUD. 

d. Memperbaiki fasilitas di kamar mandi, dari 2 kamar mandi hanya berfungsi 1 kamar 

mandi saja. Perbaikan wastafel juga diperlukan untuk kenyamanan dan kebersihan. 

e. Penambahan karyawan khususnya di IFRSUD, karena pelayanan yang diberikan 

kepada pasien tidak cepat dan waktu menunggu yang lama. Penambahan karyawan 

akan menambah kecepatan dalam pelayanan, sehingga pasien dapat cepat dilayani. 

f. Sebaiknya pegawai di IFRSUD memberikan informasi yang jelas dalam 

memberikan aturan pemakaian obat dan bersikap baik serta sabar dalam 

memberikan jawaban atas pertanyaan pasien, agar pasien mengerti, jelas dan lega 

atas jawaban yang diberikan oleh pegawai IFRSUD. 

g. Sikap ramah, simpatik dan mudah berkomunikasi dari petugas sehingga pasien lebih 

merasa senang dan memanfaatkan kembali jasa yang diberikan IFRSUD. 

h. Penambahan kursi tunggu, khususnya di bagian IFRSUD agar pasien mendapatkan 

tempat duduk dan merasa nyaman saat menunggu obat. 
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