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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dan peningkatan jasa pelayanan kesehatan dalam sebuah 

rumah sakit sangat diperlukan oleh masyarakat, oleh karena itu diperlukan upaya 

kesehatan untuk mewujudkan suatu tingkat kesehatan yang optimal bagi 

masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, 

peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemulihan kesehatan, yang 

dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Anonimb, 

2004) 

Instalasi farmasi rumah sakit merupakan suatu bagian dari fasilitas di 

rumah sakit, yaitu tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian 

yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Salah satu bagian dari 

instalasi farmasi rumah sakit adalah apotek rumah sakit, yaitu tempat tertentu, 

tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. 

Sehingga  instalasi farmasi rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan 

masyarakat diharapkan dapat dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat 

kesehatan yang optimal bagi masyarakat (Hartini dan Sulasmono, 2007). 

Pelayanan apotek rumah sakit diperlukan oleh masyarakat untuk 

memberikan jaminan pengobatan rasional (efektif, aman, tersedia, dan biaya 

terjangkau) dan penghormatan pilihan masyarakat. Selain itu juga diperlukan 

pelayanan yang berkualitas agar dapat memuaskan masyarakat sebagai konsumen. 

Kualitas jasa pelayanan merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian 



dari pihak manajemen rumah sakit untuk peningkatan kualitas apotek rumah sakit, 

oleh karena itu, dengan adanya kualitas pelayanan yang baik maka kepuasan 

pasien dapat terpenuhi  (Siregar, 2003). 

Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai 

akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperoleh setelah pasien 

membandingkan dengan apa yang dirasakan. Pasien akan merasa puas apabila 

kinerja layanan kesehatan yang diperoleh sama atau melebihi harapan (Pohan, 

2004). 

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu menunjukkan tingkat 

kesempurnaan pelayanan kesehatan, di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan 

pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan dan di pihak lain tata cara 

penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang 

telah ditetapkan (Azwar, 1996). Adanya standar pelayanan kefarmasian di apotek 

yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI No.1027/Menkes/SK/IX/2004, 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien secara optimal. Apabila 

konsep apotek dijalankan sesuai dengan standar pelayanan pelayanan tersebut, 

maka kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan di apotek tersebut akan 

terpenuhi (Hartini dan Sulasmono, 2007). 

Rumah Sakit Islam Amal Sehat Sragen merupakan rumah sakit umum 

yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Setiap rumah sakit akan merasakan 

adanya persaingan dengan rumah sakit lain yaitu persaingan dalam pelayanan 

kesehatan, sehingga rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan 

yang berkualitas. Adanya persaingan tersebut  rumah sakit harus berupaya keras 



untuk lebih meningkatkan kualitas dalam pelayanan kesehatan. Salah satu aspek 

yang perlu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah apotek rumah sakit. 

Setelah melakukan presurvey di rumah sakit, apotek rumah sakit Islam Amal 

Sehat mempunyai seorang Apoteker dengan 10 orang Asisten Apoteker. Data 

kunjungan pasien rawat jalan yang telah menebus resep di rumah sakit Islam 

Amal Sehat Sragen, tercatat pada tahun 2007 sekitar 12409 pasien dan tahun 2008 

sekitar 13306 pasien  (Woro, 2009). Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan 

jumlah pasien rawat jalan di rumah sakit  Islam Amal Sehat Sragen. Kenaikan 

jumlah pasien tersebut dapat dipengaruhi antara lain oleh pelayanan apotek yang 

baik, fasilitas yang memadai, dan lokasi yang terjangkau. Hal-hal tersebut akan 

meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan apotek di RSI Amal Sehat 

Sragen. 

Berdasarkan data dan  uraian tersebut di atas, maka menjadi topik menarik 

dan perlu untuk dilakukan penelitian tentang gambaran kepuasan pasien rawat 

jalan terhadap kualitas pelayanan apotek rumah sakit  Islam Amal Sehat Sragen. 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui gambaran kinerjanya dan segi apa saja 

yang harus diperhatikan untuk peningkatan kualitas pelayanan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti dapat  merumuskan 

masalah sebagai berikut: Bagaimana tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap 

kualitas pelayanan di apotek instalasi farmasi Rumah Sakit Islam Amal Sehat 

Sragen? 



C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah 

dipaparkan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : Untuk mengetahui 

tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap kualitas pelayanan di apotek instalasi 

farmasi Rumah Sakit Islam Amal Sehat Sragen. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah suatu lembaga komunitas yang merupakan instrumen 

masyarakat yang titik fokusnya untuk mengkoordinasi dan menghantarkan 

pelayanan penderita pada komunitasnya. Berdasarkan hal tersebut, rumah sakit 

dapat dipandang sebagai suatu struktur terorganisasi yang menggabungkan 

bersama-sama semua profesi kesehatan, fasilitas diagnostik dan terapi, alat dan 

perbekalan serta fasilitas fisik ke dalam suatu sistem terkoordinasi untuk 

penghantaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Siregar, 2003).  

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

983/Menkes/SK/XI/1992, tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya 

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya 

penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu 

dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan (Anonim, 

1992). 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rumah sakit 

di Indonesia dapat dibedakan atas beberapa macam. Jika ditinjau dari pemiliknya, 



maka rumah sakit di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yakni: Rumah Sakit 

Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta. Pengelompokan rumah sakit tersebut  

berdasarkan pembedaan bertingkat dan kemampuan dalam pelayanannya (Azwar, 

1996). 

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor: 806b/Menkes/SK/XII/1987, rumah sakit umum swasta adalah rumah sakit 

umum yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Adapun klasifikasi rumah sakit 

umum swasta adalah sebagai berikut: 

a. Rumah Sakit Umum Swasta Pratama adalah rumah sakit yang memberikan 

pelayanan medik bersifat umum. 

b. Rumah Sakit Umum Swasta Madya adalah rumah sakit yang memberikan 

pelayanan medik bersifat umum dan spesialistik dalam 4 cabang. 

c. Rumah Sakit Umum Swasta Utama adalah rumah sakit yang memberikan 

pelayanan medik bersifat umum, spesialistik dan subspesialistik (Siregar, 

2003). 

Menurut Siregar (2003), jenis pelayanan perawatan yang diberikan di 

rumah sakit ada 2 macam: 

1) Perawatan Penderita Rawat Tinggal/Inap 

Dalam perawatan penderita rawat tinggal/inap di rumah sakit ada lima 

unsur tahap pelayanan yaitu:  

a) Perawatan intensif adalah perawatan bagi penderita yang sakit hebat dan 

memerlukan pelayanan khusus selama waktu kritis dalam sakitnya atau suatu 

kondisi apabila tidak mampu melakukan kebutuhannya sendiri. 



b) Perawatan intermediet adalah perawatan bagi penderita setelah kondisi kritis 

membaik, yang dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke ruang perawatan 

biasa. Perawatan intermediet merupakan bagian terbesar dari jenis perawatan 

di rumah sakit. 

c) Perawatan swarawat adalah perawatan yang dilakukan penderita yang dapat 

merawat diri sendiri, yang datang ke rumah sakit untuk maksud diagnostik 

atau penderita yang kesehatannya sudah cukup pulih dari sakit yang intensif 

atau intermediet dan dapat tinggal dalam suatu perawatan sendiri (self-care 

unit ). 

d) Perawatan kronis adalah perawatan penderita sakit atau ketidakmampuan 

jasmani jangka panjang. Penderita dapat tinggal dalam bagian terpisah rumah 

sakit atau rumah perawatan yang juga dapat dioperasikan oleh rumah sakit. 

e) Perawatan rumah adalah perawatan penderita di rumah yang dapat menerima 

layanan seperti yang tersedia di rumah sakit, yang merupakan suatu program 

yang disponsori oleh rumah sakit. Perawatan jenis ini adalah paling penting, 

tetapi sangat sedikit diterapkan. Selain itu, perawatan ini lebih mudah dan 

merupakan jenis perawatan yang efektif secara psikologis (Siregar, 2003). 

2)  Perawatan Penderita Rawat Jalan 

Perawatan ini diberikan kepada penderita melalui klinik, yang 

menggunakan fasilitas rumah sakit tanpa terikat secara fisik di rumah sakit. 

Penderita datang ke rumah sakit untuk pengobatan atau untuk diagnosis atau 

datang sebagai kasus darurat (Siregar, 2003). 



Jenis pelayanan rawat jalan yang diselenggarakan oleh klinik rumah sakit 

secara umum dibedakan menjadi empat macam yaitu:  

a) Pelayanan gawat darurat yakni untuk melayani pasien yang membutuhkan 

pertolongan segera dan mendadak. 

b) Pelayanan rawat jalan paripurna yakni memberikan pelayanan kesehatan 

paripurna sesuai dengan kebutuhan pasien. 

c) Pelayanan rujukan yakni hanya melayani pasien-pasien yang dirujuk oleh 

sarana kesehatan lain. 

d) Pelayanan bedah jalan yakni memberikan pelayanan bedah yang dipulangkan 

pada hari yang sama (Azwar, 1996). 

2. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

Instalasi farmasi rumah sakit adalah suatu unit atau bagian di rumah sakit 

di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker 

yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

kompeten secara profesional, tempat dan fasilitas penyelenggaraan yang 

bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang 

terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup: perencanaan; pengadaan; produksi; 

penyimpanan; perbekalan kesehatan/sediaan farmasi; dispensing obat berdasarkan 

resep bagi penderita rawat inap atau rawat jalan; pengendalian mutu; dan 

pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah 

sakit; pelayanan farmasi klinik umum atau spesialis, mencakup pelayanan 

langsung pada penderita dan pelayanan klinik yang merupakan program rumah 

sakit secara keseluruhan (Siregar, 2003).  



3. Apotek Rumah Sakit 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:1027/Menkes/SK/IX/2004, 

apotek merupakan tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian 

dan penyaluran sediaan farmasi, serta perbekalan kesehatan lainnya kepada 

masyarakat. Sebagai salah satu fasilitas kesehatan masyarakat, apotek harus dapat 

dengan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini berhubungan 

dengan lokasi yang mudah dijangkau dan aktivitas pelayanan di apotek. seorang 

apoteker yang profesional akan bertanggung jawab secara langsung dalam 

pengelolaan apotek, oleh karena itu dituntut meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan, dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan 

pasien. Selain itu, apoteker dalam menjalankan praktek harus sesuai standar yang 

ada untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (Anonima, 2004). 

4. Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler (1997), Pelayanan/jasa adalah setiap kegiatan atau 

manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya 

tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Kualitas 

merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Sehingga kualitas 

pelayanan merupakan bagian utama dalam meraih keunggulan yang 

berkesinambungan. Keunggulan suatu pelayanan tergantung dari kualitas yang 

diperlihatkan, apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan atau 

tidak. 

 

 



Kualitas jasa/ pelayanan dibagi menjadi 5 dimensi antara lain: 

a. Keandalan (reliability) 

Adalah kemampuan untuk memberikan  pelayanan sesuai dengan yang 

dijanjikan secara akurat  dan terpercaya. 

b. Ketanggapan (responsiveness) 

Adalah kemampuan memberikan pelayanan bagi pelanggan dengan cepat dan 

tepat. 

c. Jaminan (assurance) 

Adalah kesopansantunan dan kemampuan memberikan kepercayaan dan 

kebenaran atas pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan. 

d. Empati ( emphaty) 

Adalah memberi perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. 

e. Berwujud (tangibel)  

Adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan sarana dan fasilitas 

fisik yang dapat dirasakan pelanggan. 

Dimensi-dimensi yang telah disebutkan di atas harus diramu dengan baik. 

Apabila tidak, hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara perusahaan dan 

pelanggan, karena adanya perbedaan persepsi mereka tentang wujud pelayanan.  

Menurut Kotler (1998), ada 5 jenis kesenjangan yang dapat 

mengakibatkan kegagalan dalam penyampaian yaitu: 

1) Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 



Manajemen tidak selalu memahami dengan benar apa yang menjadi keinginan 

pelanggan. 

2) Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. 

Manajemen mungkin benar dalam memahami keinginan pelanggan, tetapi 

tidak menetapkan standar pelaksanaan yang spesifik. 

3) Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. 

Para personal mungkin tidak terlatih baik dan tidak mampu memenuhi 

standar. 

4) Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat iklan 

perusahaan. 

5) Kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. 

Terjadi bila konsumen mengukur kinerja perusahaan dengan cara yang 

berbeda dan memiliki persepsi yang keliru mengenai kualitas jasa. 

5. Pelayanan Apotek Rumah Sakit 

Departemen Kesehatan (1990) dalam buku Standar Pelayanan Rumah 

Sakit menyebutkan bahwa sasaran pelayanan farmasi di  rumah sakit 

diselenggarakan dan diatur untuk terselenggaranya pelayanan farmasi yang efisien 

dan bermutu berdasarkan fasilitas dan standar yang ada. Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor:1197/menkes/SK/X/2004 telah menyebutkan beberapa tujuan 

pelayanan farmasi di  apotek rumah sakit antara lain: 



a. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal, baik dalam keadaan biasa 

maupun dalam keadaan gawat darurat sesuai dengan keadaan pasien maupun 

fasilitas yang tersedia. 

b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur 

kefarmasian dan etik profesi. 

c. Melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai obat. 

d. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. 

e. Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan 

evaluasi pelayanan. 

f. Mengawasi dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan 

evaluasi pelayanan. 

g. Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metode (Anonimb, 

2004). 

Pelayanan farmasi di rumah sakit pada dasarnya merupakan  kegiatan 

penyediaan dan distribusi semua produk farmasi, serta memberi informasi dan 

jaminan kualitas yang berhubungan dengan penggunaan obat. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pelayanan pada pasien meliputi: 

1) Pelayanan yang cepat, ramah disertai jaminan tersedianya obat dengan 

kualitas baik 

2) Harga yang kompetitif 

3) Adanya kerjasama dengan unsur lain di rumah sakit.  

4) Faktor-faktor lain, misal lokasi apotek, kenyamanan dan keragaman komoditi. 

(Aditama, 2002) 



6. Kepuasan Pasien 

Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai 

akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperoleh setelah pasien 

membandingkan dengan apa yang dirasakan (Pohan, 2004). Kepuasan pelanggan 

merupakan fungsi dari pandangan terhadap kinerja produk dan harapan 

pelanggan. Adanya kepuasan yang tinggi akan mendorong kesetiaan pelanggan 

yang tinggi pula, oleh karena itu perusahaan harus fokus pada pelanggan agar 

dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan. 

Menurut Muninjaya (2005), kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

a. Pemahaman pengguna jasa tentang jenis pelayanan yang akan diterimanya. 

b. Sikap peduli yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan. 

c. Tingginya biaya pelayanan dapat dianggap sebagai sumber masalah bagi 

pasien dan keluarganya. 

d. Penampilan fisik (kerapian) petugas, kondisi kebersihan, dan kenyamanan 

ruangan. 

e. Jaminan keamanan yang ditujukkan oleh petugas kesehatan . 

f. Keandalan dan ketrampilan petugas kesehatan dalam memberikan perawatan. 

g. Kecepatan petugas dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan pasien. 

Suatu perusahaan harus dapat mengelola suatu sistem untuk memperoleh 

pelanggan yang lebih banyak dan mempunyai kemampuan untuk 

mempertahankan pelanggannya untuk menciptakan kepuasan pelanggan 

(Muninjaya, 2005). 



7. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

 Pengukuran terhadap kepuasan pelanggan menjadi kebutuhan yang 

mendasar bagi suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan pengukuran terhadap 

kepuasan pelanggan dapat memberikan masukan dan umpan balik dalam strategi 

peningkatan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan 4 

metode, antara lain : 

a. Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (Customer oriented) perlu 

memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggan untuk 

menyampaikan saran, pendapat dan keluhan mereka terhadap pelayanan yang 

disediakan. 

b. Gost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan memperkerjakan beberapa orang (gost shopping) untuk berperan 

atau bersikap sebagai pelanggan kepada pesaing. Dengan cara ini dapat 

diketahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing. 

c. Lost Customer Analysis 

Penyedia jasa mengevaluasi dan menghubungkan pelanggan yang telah 

berhenti membeli atau yang telah pindah ke penyedia jasa agar dapat 

memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan 

perbaikan selanjutnya. Pemantauan terhadap lost customer analysis sangat 

penting karena peningkatannya menunjukkan kegagalan penyedia jasa dalam 

memuaskan pelanggan.  



d. Survei Kepuasan Pelanggan 

Melalui survei, penyedia jasa akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

(feedback) secara langsung dari pelanggan serta memberikan kredibilitas 

positif bahwa penyedia jasa menaruh perhatian terhadap para pelanggan 

(Kotler, 1997).  

 Selain 4 metode tersebut kepuasan pelanggan dapat diukur dengan metode 

SERVQUAL (service quality) yaitu metode yang digunakan dalam mengukur 

kualitas pelayanan. Metode ini melibatkan dua faktor utama yaitu persepsi 

pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima (perceived service) dan layanan 

yang diharapkan (expected service). Pengukuran persepsi pelanggan terhadap 

pelayanan kemudian dibandingkan dengan pelayanan yang diharapkan dengan 

menggunakan 5 dimensi kualitas jasa (keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, 

dan berwujud). Kelima dimensi tersebut dijabarkan secara rinci dan disusun 

dalam pertanyaan sebagai atribut kepuasan pelayanan, yang kemudian diberi 

bobot dalam skala Likert (Parasuraman et al., 1988). 

 

 

 

 

 

 


