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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

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). 

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna 

pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta semakin menuntut pelayanan 

yang bermutu. Pasien saat ini semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan, 

keamanan dan kenyamanannya. Apabila rumah sakit atau puskesmas tidak 

mempersiapkan secara lebih baik dalam upaya peningkatan pelayanan 

kesehatan, maka sarana tersebut akan dijauhi masyarakat dan masyarakat 

akan mencari sarana kesehatan alternatif. Setiap rumah sakit maupun 

puskesmas seharusnya meningkatkan penampilan masing-masing secara 
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terencana sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat agar dapat 

terus berkembang (Satrianegara dan Saleha, 2009). 

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). 

 



 
 

3 
 

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). 

Pendekatan jaminan mutu pelayanan kesehatan telah menjadi 

suatu kiat manajemen yang sistematis serta terus menerus di evaluasi dan 

disempurnakan. Jaminan mutu pelayanan kesehatan telah menyumbangkan 

banyak hal kepada pelayanan kesehatan itu sendiri. Pendekatan jaminan 

mutu pelayanan kesehatan merupakan salah satu perangkat yang sangat 

berguna bagi mereka yang mengelola atau merencanakan pelayanan 

kesehatan. Pendekatan itu juga merupakan bagian dari ketrampilan yang 

sangat mendasar bagi setiap pemberi provider layanan kesehatan yang 

secara langsung melayani pasien (Satrianegara dan Saleha, 2009). 

Instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) merupakan salah satu bagian 

dalam rumah sakit, keberadaannya sangat penting untuk menunjang 

keberhasilan perkembangan profesionalisme rumah sakit dan juga 

terhadap ekonomi dan biaya operasional total rumah sakit (Siregar, 2004). 

Obat merupakan salah satu faktor penting untuk mempercepat 

kesembuhan pasien. Pelayanan kesehatan di bagian instalasi farmasi 
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sangat penting dan berkaitan dengan hampir seluruh kegiatan lain di 

rumah sakit. 

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di 

rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang 

Standar Pelayanan Rumah Sakit, menyebutkan bahwa pelayanan farmasi 

rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan 

kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, 

penyediaan obat, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi 

semua lapisan masyarakat (Menkes, 2004). 

Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, 

mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama (drug 

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 (Menkes, 2004). 

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). 
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Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta merupakan rumah 

sakit baru milik Pemerintah Kota Surakarta, yang terletak di Pusat Kota 

Surakarta. Sebagai Rumah Sakit baru, RSUD merupakan cukup lengkap 

karena terdiri dari poliklinik umum, poliklinik mata, poliklinik gigi, 

poliklinik Kesehatan Ibu Anak (KIA), poliklinik spesialis anak, poliklinik 

kulit dan kelamin, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah dan 

poliklinik gizi. Tetapi, mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien yang 

berobat di RSUD dirasa kurang baik. Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Surakarta menerima pasien rawat jalan umum, askes, jamkesmas, dan 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). 

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. 

Instalasi Farmasi RSUD Surakarta memiliki pegawai yang 

meliputi 1 apoteker, 6 teknik kefarmasian dan 3 tenaga magang. hal ini 

mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan kurang 

maksimal. Hasil survey awal yang dilakukan oleh penulis, beberapa hal 
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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. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul 

“Hubungan Mutu Pelayanan Instalasi Farmasi Dengan Pengambilan Obat 

Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta Tahun 

2013”.  

 

B.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah diatas adalah: “Bagaimana hubungan mutu 

pelayanan instalasi farmasi dengan pengambilan obat pasien rawat jalan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta tahun 2013?” 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan mutu pelayanan instalasi farmasi dengan 

pengambilan obat pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Surakarta Tahun 2013. 

 



 
 

7 
 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan tampilan fisik di 

instalasi farmasi dengan pengambilan obat pasien rawat jalan 

Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta. 

b. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kehandalan di instalasi 

farmasi dengan pengambilan obat pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Umum Daerah Surakarta. 

c. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan ketanggapan di 

instalasi farmasi dengan pengambilan obat pasien rawat jalan 

Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta. 

d. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan jaminan di instalasi 

farmasi dengan pengambilan obat pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Umum Daerah Surakarta. 

e. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan empati di instalasi 

farmasi dengan pengambilan obat pasien rawat jalan Rumah Sakit 

Umum Daerah Surakarta. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat memperoleh pemahaman tentang mutu pelayanan instalasi 

farmasi dengan pengambilan obat pasien rawat jalan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Surakarta. 
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2. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan Rumah Sakit dalam menjaga mutu pelayanan 

kesehatan khususnya pelayanan di instalasi farmasi. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

a. Menambah informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan strategi meningkatkan pelayanan di instalasi farmasi. 

b. Dapat menjadi masukan tentang permasalahan yang terjadi di 

lapangan sehingga bisa memperluas materi perkuliahan. 

 


