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TINGKAT KEPUASAN PASIEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN OBAT  

DI APOTEK ARY FARMA KARANGANYAR TAHUN 2017 
 

Abstrak 

Kepuasan pasien menggunakan jasa apotek merupakan cerminan hasil dari mutu 

pelayanan kesehatan yang diberikan di apotek. Kepuasan merupakan fungsi dari kinerja 

dan harapan. Jika hasil kinerja dibawah harapan konsumen maka konsumen tidak puas, 

sebaliknya bila kinerja memenuhi harapan konsumen maka konsumen akan puas dan 

konsumen akan sangat puas jika kinerjanya melebihi harapan. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan 

obat di Apotek Ary Farma Karanganyar.  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan non 

eksperimental. Jumlah sampel penelitian sebanyak 100 pasien/konsumen Apotek Ary 

Farma Karanganyar. Kuesioner digunakan sebagai alat analisis penelitian yang terdiri 

dari kuesioner kinerja dan harapan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan 

analisa tingkat kesesuaian/kepuasan antara harapan dan kinerja yang diterima pelanggan 

(Importance Performance Analylisis) yang ditampilkan dalam bentuk diagram kartesius.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi bukti fisik memiliki rata-rata 

sebesar 73,40% yang artinya pasien merasa puas dengan pelayanan yang diterima. 

Dimensi kehandalan memiliki rata-rata sebesar 69,80% yang artinya pasien merasa puas 

dengan pelayanan yang diterima. Dimensi ketanggapan memiliki rata-rata sebesar 

72,59% yang artinya pasien merasa puas dengan pelayanan yang diterima. Dimensi 

keyakinan memiliki rata-rata sebesar 73,97% yang artinya pasien merasa puas dengan 

pelayanan yang diterima. Dimensi empati memiliki rata-rata sebesar 74,65% yang artinya 

pasien merasa puas dengan pelayanan yang diterima. Secara keseluruhan dari kelima 

dimensi kualitas pelayanan mempunyai rata-rata skor sebesar 72,88% yang berarti pasien 

merasa puas terhadap kualitas pelayanan obat di Apotek Ary Farma Karanganyar. 
 

Kata kunci: kualitas pelayanan obat, tingkat kepuasan pasien, konsumen 
 

Abstract 

Patient satisfaction using the service of pharmacy was a reflection of the quality of 

health services provided in the pharmacy. Satisfaction was a function of performance and 

expectation. If the performance was below expectations then the consumer was not 

satisfied, on the contrary if the performance meets expectations then the consumer will be 

satisfied and the consumer will be very satisfied if it was performance exceeds 

expectations. This reserach purpose was to find out how the level of patient satisfaction 

on the quality of drug services in Ary Farma Karanganyar Pharmacy.  

This research was an observational study with non experiment approach. The 

number of samples were 100 patients/consumers of Ary Farma Karanganyar Pharmacy. 

The questionnaire was used as a research analysis tool consisting of performance 

questionnaires and expectations. The collected data was analyzed by using the conformity 

level analysis between the expectation and the performance received by the customer 

(Importance Performance Analylisis) which were displayed in cartesian diagram form.  

Research result shows that tangible dimensions have an average value of  73,40% 

which means the patient was satisfied with the service received. Realiability dimensions 

have an average value of 69,80%which means the patient was satisfied with the service 

received. Responsiveness dimensions have an average value of  72,59% which means the 

patient was satisfied with the service received. Assurance dimensions have an average 
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value of  73,97% which means the patient was satisfied with the service received. And 

then empathy dimensions have an average value of  74,65% which means the patient was 

satisfied with the service received. Overall of the five dimensions of service quality has 

an average score of 72,88%, which means patients were satisfied with the quality of drug 

services in Ary Farma Karanganyar Pharmacy. 

 

Key word: the quality of drug services, patients satisfaction level, consumers 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan kesehatan yang mempunyai peran penting 

dalam mewujudkan kesehatan bermutu dengan apoteker sebagai bagian dari tenaga kesehatan 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang 

berkualitas. Layanan kefarmasian selain menjadi tuntutan profesionalisme juga dapat dilihat 

sebagai faktor yang menarik minat konsumen terhadap pembelian obat di apotek. Pelayanan 

kefarmasian meliputi penampilan apotek, keramahan petugas, pelayanan informasi obat, 

ketersediaan obat, dan kecepatan pelayanan. 

Kepuasan merupakan fungsi dari kinerja dan harapan. Jika kinerja di bawah harapan 

maka konsumen tidak puas, sebaliknya bila kinerja memenuhi harapan maka konsumen akan 

puas dan konsumen akan sangat puas jika kinerjanya melebihi harapan. Kepuasan konsumen 

berarti bahwa kinerja sekurang-kurangnya sama dengan apa yang diharapkan konsumen (Kotler, 

2009). Kepuasan pasien terhadap pelayanan apotek merupakan cerminan hasil dari mutu 

pelayanan kesehatan yang diberikan di apotek. Kepuasan terhadap jasa apotek merupakan sikap 

dari konsumen dalam menentukan arah dan tujuan akhir dalam proses memahami pemakaian 

obat secara tepat atau pembelian suatu produk obat (Alfianasari, 2010). 

Pelayanan apotek yang buruk akan merugikan apotek dari aspek bisnis karena konsumen 

akan beralih ke tempat lain. Dampak yang timbul tidak saja kepada konsumen yang 

bersangkutan tetapi kesan buruk ini akan diceritakan  kepada orang lain, oleh karena itu persepsi 

konsumen yang baik terhadap layanan harus ditumbuhi terus menerus dan berkesinambungan 

dengan orientasi kepada pelanggan itu sendiri (Handayani, 2009). 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat kepusan terhadap kualitas 

pelayanan obat   yang  menggunakan jasa apotek, selain itu juga penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan informasi kesehatan kepada pasien khususnya mengenai obat-obatan untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  

bagaimana tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan obat di Apotek Ary Farma 

Karanganyar. 
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1.1.Apotek dan apoteker 

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu 

mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan 

kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek, Apoteker adalah 

sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah 

berdasakan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak  melakukan pekerjaan 

kefarmasian  di Indonesia sebagai apoteker. Apoteker dituntut oleh masyarakat pengguna 

obat (pasien) untuk bersikap secara profesional  (KEPMENKES NO. 

1027/MENKES/IV/2009). 

1.2.Kepuasan Konsumen 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-

harapannya. Kepuasan merupakan fungsi dari kinerja dan harapan. Jika kinerja dibawah 

harapan maka konsumen tidak puas, sebaliknya bila kinerja memenuhi harapan maka 

konsumen akan puas dan konsumen akan sangat puas jika kinerjanya melebihi harapan. 

Kepuasan konsumen berarti bahwa kinerja suatu barang atau jasa sekurang-kurangnya sama 

dengan apa yang diharapkan (Resihono, 2011). 

Kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan  pada akhirnya akan bermuara pada 

nilai yang akan diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang dirasakan. Pengukuran 

pasien sangat sulit untuk diukur karena tidak memiliki wujud. Menurut Hartono (2010) 

Apotek dalam mengukur kepuasan pasiennya dapat menggunakan empat cara yaitu: a. 

Menampung keluhan dan saran, b. Melihat indikator hasil pelayanan, c. Menyelenggarakan 

panel pasien. d. Survei kepuasan pasien (Resihono, 2011). Pengukuran atas pelayanan 

berdasarkan pada lima dimensi kualitas pelayanan yaitu menurut Parasuraman, Zietaml, dan 

Berry (2009) : 

1) Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan kepada 

pelanggan dengan cepat dan tepat. Dalam pelayanan apotek adalah kecepatan penyiapan 

dan ketepatan sediaan. Dimensi ini akan dinamis penilaiannya karena harapan pelanggan 

yang datang akan menuntut semakin jelasnya suatu pelayanan dan tidak menghabiskan 

banyak waktu. 

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

pelanggan. Dalam pelayanan apotek adalah pemberian informasi obat oleh petugas 

apotek. 
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3) Assurance (jaminan/keyakinan), yaitu kualitas pelayanan dilihat dari sisi kemampuan 

petugas dalam menyakinkan kepercayaan pelanggan. Indikatornya mencakup 

pengetahuan, kompetensi, dan sifat dapat dipercaya, yang dimiliki petugas apotek, dan 

tidak ragu – ragu dalam menjelaskan tentang informasi obat. 

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

kebutuhan pelanggan. Dalam pelayanan apotek adalah keramahan petugas apotek. 

5) Tangible (bukti langsung), yaitu sarana dan fasilitas fisik yang dapat langsung dirasakan 

oleh pelanggan. Dalam pelayanan apotek adalah kecukupan tempat duduk diruang tunggu 

apotek, kebersihan ruang tunggu, kenyamanan ruang tunggu dengan kipas angin dan air 

coolant (AC), serta ketersediaan televisi. 

Salah satu cara untuk mengukur sikap pelanggan adalah dengan menggunakan 

kuesioner. Hasil pengukuran tingkat kepuasan pelanggan dapat menunjukkan karakteristik 

atau atribut apa dari produk atau jasa yang membuat pelanggan tidak puas. Pimpinan harus 

melakukan koreksi/ perbaikan. Untuk mendapatkan konsumen tidak sulit, tetapi yang lebih 

sulit adalah mempertahankan konsumen. Kepuasan pasien/konsumen merupakan faktor 

yang menentukan (Supranto, 2006).    

1.3.Pelayanan Obat 

Pelayanan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu tindakan dan perlakuan atau 

cara melayani orang lain untuk memenuhi  apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. 

Tingkat kepuasan pasien atas suatu pelayanan dapat diukur dengan membandingkan antara 

harapan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diingankan dengan kenyataan yang 

diterimanya atau dirasakan (Stefanus,2008). 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sesuai KepMenKes N0.1027 tahun 2004 

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian yaitu : 

1) Apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh masyarakat 

2)  Pada halaman terdapat papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata apotek 

3) Apotek harus dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat 

4) Pelayanan produk kefarmasian diberikan pada tempat yang terpisah dari aktivitas 

pelayanan dan penjualan produk lainnya, hal ini berguna untuk menunjukkan integritas 

dan kualitas produk serta mengurangi resiko kesalahan penyerahan. 

5) Masyarakat diberi akses secara langsung dan mudah oleh apoteker untuk memperoleh 

informasi dan konseling. 

6) Lingkungan apotek harus dijaga kebersihannya, apotek harus bebas dari hewan pengerat, 

serangga. 
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7)  Apotek mempunyai suplai listrik yang konstan, terutama untuk lemari pendingin. 

8) Apotek harus memiliki : 

a) Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien. 

b) Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk penempatan brosur/materi 

informasi. 

c) Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan meja dan kursi 

serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien. 

d) Ruang racikan. 

e) Keranjang sampah yang tersedia untuk staf maupun pasien. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah observasional yang dilakukan dengan pendekatan non 

eksperimental. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil 

jawaban responden. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Kuisioner ini 

berisi tentang kinerja dan harapan dari responden yang diberikan di Apotek Ary Farma 

Karanganyar. Jumlah sampel sebanyak 100 orang responden yang memenuhi kriteria sampel: 

umur 18-65 tahun, pasien yang membeli obat di Apotek Ary Farma karanganyar dan bersedia 

untuk mengisi kuisioner yang diberikan. Kuesioner sebelumnya dilakukan pengujian validitas 

dan reliabilitas kepada 30 responden di luar sampel penelitian dan setelah dilakukan pengujian 

diketahui ke-25 item pertanyaan baik dalam kuesioner kinerja dan harapan semuanya 

dinyatakan valid dan reliabel, sehingga layak digunakan sebagai bahan pertanyaan kuesioner 

penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisa tingkat kesesuaian 

antara harapan dan kinerja yang diterima pelanggan (Importance Performance Analylisis) yang 

ditampilkan dalam bentuk diagram kartesius. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.Demografi Responden 

                                         Tabel 1.Karakteristik Responden  Apotek Ary Farma Karanganyar 

No Karaketristik Responden Jumlah Total (%) 

1 Jenis Kelamin Laki-laki 42 42% 

  Wanita  58 58% 

2 Usia  18 – 24 tahun 14 14% 

  25 – 44 tahun 79 79% 

  45 – 65 tahun 7 7% 

3 Pendidikan terakhir SMP 12 12% 

  SMA 31 31% 

  Akademi/Diploma 33 33% 

  Sarjana  24 24% 

4 Pekerjaan  Buruh  9 9% 

  Wiraswasta  35 35% 

  Petani  8 8% 

  Pegawai Negri 20 20% 

  Pegawai Swasta 18 18% 

  Pelajar/Mahasiswa 10 10% 
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Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden 

sebanyak 58 orang (58%) didominasi oleh jenis kelamin wanita dan laki-laki sebanyak 42 

orang (42%). Dilihat dari segi usia paling banyak berusia 25 – 44 tahun sebanyak 79 orang 

(79%) dan paling sedikit berusia 45 – 65 tahun sebanyak 7 orang (7%). 

Dilihat dari pendidikan terakhir diketahui mayoritas responden berpendidikan 

Akademi/Diploma sebanyak 33 orang (33%) dan paling sedikit berpendidikan SMP 

sebanyak 12 orang (12%). Dilihat dari pekerjaan diketahui mayoritas responden bekerja 

wiraswasta sebanyak 35 orang (35%) dan paling sedikit bekerja sebagai petani sebanyak 8 

orang (8%). 

3.2.Perhitungan Skor Kinerja  

Pada kinerja, setiap atribut diskorkan kemudian dijumlah dan dirata-rata. Perhitungan 

skor kinerja setiap dimensi ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Perhitungan Skor Kinerja Responden terhadap Kualitas Pelayanan di  

Apotek Ary Farma Karanganyar 
 

No Atribut 

Jawaban 

Total Skor 

Atribut 

Rataan Skor 

Atribut 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 
Jml Skor Jml Skor Jml Skor Jml Skor Jml Skor 

1. A1 10 10 25 50 38 114 19 76 8 40 290 2,90
 

2. A2 11 11 26 52 33 99 21 84 9 45 291 2,91 

3. A3 21 21 23 46 34 102 13 52 11 55 276 2,76 

4. A4 15 15 23 46 34 102 18 72 10 50 285 2,85 

5. A5 2 2 16 32 49 147 23 92 10 50 323 3,23 

6. A6 22 22 11 22 28 84 25 100 14 70 298 2,98 

7. B1 13 13 27 54 23 69 20 80 17 85 301 3,01 

8. B2 26 26 30 60 16 48 19 76 9 45 255 2,55 

9. B3 19 19 19 38 34 102 17 68 11 55 282 2,82 

10. B4 15 15 18 36 36 108 14 56 14 70 285 2,85 

11. B5 21 21 20 40 24 72 18 72 17 85 290 2,90 

12. B6 21 21 24 48 18 54 21 84 16 80 287 2,87 

13. B7 25 25 29 58 18 54 13 52 13 65 254 2,54 

14. C1 6 6 31 62 30 90 19 76 14 70 304 3,04 

15. C2 17 17 29 58 23 69 20 80 11 55 279 2,79 

16. C3 12 12 33 66 25 75 16 64 14 70 287 2,87 

17. D1 10 10 24 48 23 69 21 84 22 88 299 2,99 

18. D2 31 31 11 22 23 69 18 72 17 85 279 2,79 

19. D3 5 5 12 24 39 117 23 92 9 45 283 2,83 

20. E1 16 16 31 62 22 66 22 88 9 45 277 2,77 

21. E2 9 9 19 38 23 69 20 80 11 55 251 2,51 

22. E3 10 10 29 58 30 90 22 88 7 35 281 2,81 

23. E4 11 11 26 52 22 66 24 96 17 85 310 3,10 

24. E5 15 15 34 68 22 66 19 76 10 50 275 2,75 

25. E6 20 20 34 68 19 57 16 64 11 55 264 2,64 

Total Keseluruhan 7.106 71,06 

Rataan Skor Kinerja/Kepuasan 2,84 
 

Dari tabel 2 diketahui bahwa terdapat 13 atribut yang dianggap memadai atau 

kinerjanya baik oleh responden yang ditunjukkan dengan penilaian rataan skor atribut 

berada diatas rataan skor kinerja/kepuasan. Dari hasil perhitungan, jumlah rataan skor 
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kinerja adalah 2,84 yang berarti konsumen cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan 

apotek ary farma karanganyar. 

3.3.Perhitungan Skor Harapan  

Pada harapan, setiap atribut diskorkan kemudian dijumlah dan dirata-rata. Perhitungan 

skor harapan setiap dimensi ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Perhitungan Skor Harapan Responden terhadap Kualitas Pelayanan di  

Apotek Ary Farma Karanganyar 

No Atribut 

Jawaban 

Total Skor 
Atribut 

Rataan Skor 
Atribut 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 
Jml Skor Jml Skor Jml Skor Jml Skor Jml Skor 

1. A1 0 0 6 12 32 96 23 92 39 195 395 3,95 
2. A2 0 0 2 4 37 111 20 80 40 200 395 3,95 
3. A3 0 0 2 4 33 99 18 72 47 235 410 4,10 
4. A4 0 0 3 6 36 108 17 68 43 215 397 3,97 
5. A5 0 0 4 8 26 78 18 72 51 255 413 4,13 
6. A6 0 0 2 4 32 96 26 104 40 200 404 4,04 
7. B1 0 0 1 2 33 99 23 92 41 205 398 3,98 
8. B2 0 0 3 6 30 90 39 156 28 140 392 3,92 
9. B3 0 0 0 0 33 99 22 88 45 225 412 4,12 

10. B4 0 0 2 4 31 93 20 80 47 235 412 4,12 
11. B5 0 0 1 2 29 87 27 108 43 215 412 4,12 
12. B6 1 1 12 24 28 84 35 140 23 115 364 3,64 
13. B7 0 0 1 2 27 81 22 88 49 245 416 4,16 
14. C1 0 0 1 2 34 102 26 104 39 195 403 4,03 
15. C2 0 0 1 2 26 78 17 68 56 280 428 4,28 
16. C3 0 0 1 2 47 141 26 104 25 125 372 3,72 
17. D1 0 0 4 8 33 99 24 96 39 195 398 3,98 
18. D2 0 0 2 4 39 117 18 72 41 205 398 3,98 
19. D3 0 0 2 4 47 141 26 104 24 120 369 3,69 
20. E1 1 1 8 16 34 102 37 148 20 100 367 3,67 
21. E2 0 0 12 24 31 93 25 100 21 105 322 3,22 
22. E3 0 0 0 0 38 114 22 88 39 195 397 3,97 
23. E4 1 1 5 10 37 111 24 96 33 165 383 3,83 
24. E5 0 0 0 0 31 93 32 128 37 185 406 4,06 
25. E6 0 0 14 28 33 99 26 104 27 135 352 3,52 

Total Keseluruhan 9.815 98,15 

Rataan Skor Harapan 3,93 

 

Dari tabel 3 diketahui bahwa terdapat 17 atribut yang dianggap penting atau diharapkan 

oleh responden yang ditunjukkan dengan penilaian rataan skor atribut berada diatas rataan 

skor harapan. Dari hasil perhitungan, jumlah rataan skor harapan adalah 3,93 yang berarti 

konsumen puas terhadap pelayanan yang diberikan apotek ary farma karanganyar. 

3.4.Perhitungan Tingkat Kesesuaian 

Untuk mengetahui gambaran kepuasan responden terhadap pelayanan yang diberikan 

pihak Apotek Ary Farma Karanganyar digunakan metode Importance Performance Analysis 

(IPA) dengan menghitung tingkat kesesuaian. Perhitungan tingkat kesesuaian dapat 

dijelaskan tiap dimensi kualitas pelayanan. 
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1) Dimensi Tangible (Bukti Fisik) 

Tabel 4. Hasil Analisis Tingkat Kepuasan Responden di Apotek Ary Farma Karanganyar 

Berdasarkan Dimensi Tangible (Bukti Fisik) 

No  Pertanyaan  Kinerja  Harapan  Nilai 

kepuasan  

Kategori  

1. Pegawai berpenampilan rapi saat memberikan obat 2,90 3,95 73,42% Puas 

2. Apotek menyediakan ruang tunggu yang nyaman 2,91 3,95 73,67% Puas 

3. Apotek menyediakan tempat parkir yang memadai 2,76 4,10 67,32% Puas 

4. Etiket obat mudah dimengerti 2,85 3,97 71,79% Puas 

5. Konsumen tidak pernah menerima obat yang telah 

kadaluarsa 
3,23 4,13 78,21% Puas 

6. Penataan obat yang rapi 2,98 4,04 73,76% Puas 

Rata-rata 2,94 4,02 73,40 Puas  

 

Item dimensi tangible (bukti fisik) ini meliputi penampilan pegawai yang rapi, apotek 

menyediakan ruang tunggu yang nyaman, konsumen tidak pernah menerima obat yang 

kadaluarsa, etiket obat mudah dimengerti, apotek menyediakan tempat parkir yang 

memadai dan penataan obat yang rapi. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesesuaian 

diketahui bahwa pada dimensi tangible (bukti fisik) dapat disimpulkan bahwa responden 

menyatakan puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pihak Apotek Ary Farma 

Karanganyar. 

2) Dimensi Relliability/Kehandalan 

Tabel 5. Hasil Analisis Tingkat Kepuasan Responden di Apotek Ary Farma Karanganyar Berdasarkan 

Dimensi Reliability (Kehandalan) 

No  Pertanyaan  Kinerja  Harapan  Nilai 

kepuasan  

Kategori  

1. Pegawai memberi keterangan tentang khasiat obat 

yang akan diberikan 
3,01 3,98 75,63% Puas 

2. Pegawai memberikan informasi tentang nama obat 2,55 3,92 65,05% Cukup puas 

3. Pegawai memberikan informasi tentang 

makanan/minuman yang dihindari selama 

konsumsi obat 

2,82 4,12 68,45% Puas 

4. Pegawai menjelaskan tentang efek samping obat 2,85 4,12 69,17% Puas 

5. Pegawai memberi keterangan tentang cara 

pemakaian obat 
2,90 4,12 70,39% Puas 

6. Pegawai memberi keterangan tentang cara 

penyimpanan obat yang benar 
2,87 3,64 78,85% Puas 

7. Pegawai memberikan informasi aktivitas yang 

perlu dihindari berkaitan dengan penggunaan obat 
2,54 4,16 61,06% Cukup puas 

Rata-rata 2,79 4,01 69,80% Puas 

 

Item dimensi reliability (kehandalan) ini meliputi pegawai memberi keterangan tentang 

kegunaan obat yang diberikan, pegawai menelaskan tentang efek samping obat, pegawai 

memberi keterangan tentang cara pemakaian obat, pegawai memberikan informasi tentang 

makanan/minuman yang dihindari selama mengonsumsi obat, pegawai memberi keterangan 

tentang cara penyimpanan obat yang benar dan pegawai memberikan informasi aktivitas 

yang perlu dihindari berkaitan dengan segera penggunaan obat. Berdasarkan hasil 

perhitungan tingkat kesesuaian diketahui bahwa pada dimensi reliability (kehandalan) dapat 
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disimpulkan bahwa responden menyatakan puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

pihak Apotek Ary Farma Karanganyar. 

3) Dimensi Responsiveness/Ketanggapan 

Tabel 6. Hasil Analisis Tingkat Kepuasan Responden di Apotek Ary Farma Karanganyar Berdasarkan 

Dimensi Responsiveness (Ketanggapan) 

No  Pertanyaan  Kinerja  Harapan  Nilai 

kepuasan  

Kategori  

1. Pegawai memberikan informasi obat secara tertulis 

bila pasien kurang begitu paham 
3,04 4,03 75,43% Puas  

2. Pegawai menjawab dengan cepat dan tanggap saat 

melayani pasien 
2,79 4,28 65,19% Cukup Puas 

3. Konsumen mendapatkan obat dalam waktu kurang 

dari 10 menit 
2,87 3,72 77,15% Puas  

Rata-rata 2,90 4,01 72,59% Puas  

 

Item dimensi responsiveness (ketanggapan) ini meliputi konsumen mendapatkan obat dalam 

waktu kurang dari 10 menit, pegawai menjawab dengan cepat dan tanggap saat melayani 

pasien dan pegawai memberikan informasi obat secara tertulis bila pasien kurang begitu 

paham. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesesuaian diketahui bahwa pada dimensi 

responsiveness (ketanggapan) dapat disimpulkan bahwa responden menyatakan puas 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pihak Apotek Ary Farma Karanganyar. 

4) Dimensi Assurance/Keyakinan 

Tabel 7. Hasil Analisis Tingkat Kepuasan Responden di Apotek Ary Farma Karanganyar Berdasarkan 

Dimensi Assurance (Keyakinan) 

No  Pertanyaan  Kinerja  Harapan  Nilai 

kepuasan  

Kategori  

1. Pegawai memberikan informasi obat secara akurat 2,99 3,98 75,13% Puas 

2. Pegawai mempunyai pengetahuan dan ketrampilan 

yang baik dalam bekerja 
2,79 3,98 70,10% Puas 

3. Pegawai tidak ragu- ragu dalam memberikan 

informasi obat 
2,83 3,69 76,69% Puas 

Rata-rata 2,87 3,88 73,97% Puas 

 

Item dimensi assurance (keyakinan) ini meliputi pegawai memberikan informasi obat secara 

akurat, pegawai mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang baik dalam bekerja dan 

pegawai tidak ragu- ragu dalam memberikan informasi obat. Berdasarkan hasil perhitungan 

tingkat kesesuaian diketahui bahwa pada dimensi assurance (keyakinan) dapat disimpulkan 

bahwa responden menyatakan puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pihak 

Apotek Ary Farma Karanganyar. 
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5) Dimensi Empaty/Empati 

Tabel 8. Hasil Analisis Tingkat Kepuasan Responden di Apotek Ary Farma Karanganyar Berdasarkan 

Dimensi Empaty (Empati) 

No  Pertanyaan  Kinerja  Harapan  Nilai 

kepuasan  

Kategori  

1. Pegawai menanyakan obat sebelumnya yang telah 

dikonsumsi 
2,77 3,67 75,48% Puas  

2. Pegawai memberikan informasi obat tanpa pasien 

harus meminta 
2,51 3,22 77,95% Puas 

3. Pegawai memberikan pelayanan kepada konsumen 

tanpa memandang status sosial 
2,81 3,97 70,78% Puas 

4. Pegawai bersikap ramah serta sopan dalam 

memberikan informasi obat 
3,10 3,83 80,94% Puas 

5. Pegawai menanyakan keluhan-keluhan penyakit 

pasien 
2,75 4,06 67,73% Puas 

6. Pegawai memberikan informasi dengan bahasa yang 

mudah dimengerti oleh konsumen 
2,64 3,52 75,00% Puas 

Rata-rata 2,76 3,71 74,65% Puas 

 

Item dimensi empaty (empati) ini meliputi pegawai bersikap ramah serta sopan dalam 

memberikan informasi obat, pegawai memberikan informasi obat tanpa pasien harus 

meminta, pegawai memberikan pelayanan kepada konsumen tanpa memandang status 

sosial, pegawai menanyakan obat sebelumnya yang telah dikonsumsi, pegawai menanyakan 

keluhan-keluhan penyakit pasien dan pegawai memberikan informasi dengan bahasa yang 

mudah dimengerti oleh konsumen. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesesuaian 

diketahui bahwa pada dimensi empaty (empati) dapat disimpulkan bahwa responden 

menyatakan puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pihak Apotek Ary Farma 

Karanganyar. 

3.5.Hasil Analisis Tingkat Kepuasan Pasien dan Diagram Kartesius Pasien Terhadap 

Kualitas Pelayanan Obat Di Apotek Ary Farma Karanganyar Tahun 2017 

Gambar diagram kartesius tingkat kinerja dan tingkat harapan pada kualitas 

pelayanan pasien di Apotek Ary Farma Karanganyar digambarkan pada gambar 2 berikut ini 
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Gambar 1. Diagram Kartesius Tingkat Harapan dan Tingkat Kinerja pada Kualitas 

Pelayanan Pasien di Apotek Ary Farma Karanganyar 

 

Dari gambar 1 diatas diperoleh persebaran atribut yang diteliti. Atribut tersebar menjadi 4 

kuadran yaitu kuadran A, kuadran B, kuadran C dan kuadran D. Berikut merupakan atribut-

atribut dalam setiap kuadran berdasarkan gambar 2 diatas: 

a. Kuadran A, terdiri atas: 

1. 3 (A3) Apotek menyediakan tempat parkir yang memadai. 

2. 9 (B3) Pegawai memberikan informasi tentang makanan/minuman yang dihindari 

selama konsumsi obat. 

3. 13 (B7) Pegawai memberikan informasi aktivitas yang perlu dihindari berkaitan dengan 

penggunaan obat. 

4. 15 (C2) Pegawai menjawab dengan cepat dan tanggap saat melayani pasien. 

5. 18 (D2) Pegawai mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang baik dalam bekerja. 

6. 22 (E3) Pegawai memberikan pelayanan kepada konsumen tanpa memandang status 

sosial. 

7. 24 (E5) Pegawai menanyakan keluhan-keluhan penyakit pasien. 

b. Kuadran B, terdiri atas: 

8. 1 (A1) Pegawai berpenampilan rapi saat memberikan obat 

9. 2 (A2) Apotek menyediakan ruang tunggu yang nyaman 

10. 4 (A4) Etiket obat mudah dimengerti 

11. 5 (A5) Konsumen tidak pernah menerima obat yang telah kadaluarsa. 

12. 6 (A6) Penataan obat yang rapi 

Kuadran A 

Kuadran C 
Kuadran D 

Kuadran B 

3.93 

2.84 
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13. 7 (B1) Pegawai memberi keterangan tentang khasiat obat yang akan diberikan 

14. 10 (B4) Pegawai menjelaskan tentang efek samping obat 

15. 11 (B5) Pegawai memberi keterangan tentang cara pemakaian obat 

16. 14 (C1) Pegawai memberikan informasi obat secara tertulis bila pasien kurang begitu 

paham 

17. 17 (D1) Pegawai memberikan informasi obat secara akurat 

c. Kuadran C, terdiri atas: 

18. 8 (B2) Pegawai memberikan informasi tentang nama obat 

19. 19 (D3) Pegawai tidak ragu-ragu dalam memberikan informasi obat 

20. 20 (E1) Pegawai menanyakan obat sebelumnya yang telah dikonsumsi 

21. 21 (E2) Pegawai memberikan informasi obat tanpa pasien harus meminta 

22. 25 (E6) Pegawai memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh 

konsumen 

d. Kuadran D, terdiri atas: 

23. 12 (B6) Pegawai memberi keterangan tentang cara penyimpanan obat yang benar 

24. 16 (C3) Konsumen mendapatkan obat dalam waktu kurang dari 10 menit 

25. 23 (E4) Pegawai bersikap ramah serta sopan dalam memberikan informasi obat 

Dari kelima dimensi kualitas pelayanan akan dijelaskan satu per satu gambaran hasil 

Importance Performance Analysis responden yang mendapatkan pelayanan dari pihak Apotek 

Ary Farma Karanganyar. 

a. Dimensi Tangible (Bukti Fisik) 

Berdasarkan importance performance analysis melalui tingkat kesesuaian seperti 

pada tabel 4 diperoleh hasil dari enam atribut yang mewakili dimensi tangibles, hanya satu 

atribut, yaitu atribut A3 (apotek menyediakan tempat parkir yang memadai) berada di 

kuadran A. Pasien merasa bahwa atribut ini lebih diprioritaskan terlebih dahulu karena 

sangat penting untuk kepentingan pasien, namun seringkali pihak apotek belum begitu 

memperhatikan tersedianya sarana tempat parkir yang memadai dan nyaman bagi 

pasien/konsumen Apotek Ary Farma Karanganyar. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas konsumen.  

Sedangkan kelima atribut yang lain seperti penampilan rapi pegawai saat 

memberikan obat, apotek menyediakan ruang tunggu yang nyaman, etiket obat mudah 

dimengerti, konsumen tidak pernah menerima obat yang telah kadaluarsa, dan penataan obat 

yang rapi, berdasarkan Importance Performance Analysis berada di kuadran B. Hal ini dapat 

diartikan bahwa kelima atribut dalam dimensi tangible tersebut dianggap penting bagi 
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pasien dan pihak apotek telah melaksanakan dengan baik sehingga pasien merasa puas atas 

layanan jasa yang diterima karena sesuai dengan harapan pasien. Sebagaimana pendapat 

Parasuraman, Zietaml, dan Berry (2009) bahwa pengguna jasa pelayanan menggunakan 

inderanya dalam menilai kualitas jasa pelayanan yang diterimanya, maka bukti fisik menjadi 

penting sebagai ukuran dari pelayanan yang diterima yang pada akhirnya berdampak pada 

tingkat kepuasan pasien. 

b. Dimensi Reliability (Kehandalan) 

Berdasarkan Importance Performance Analysis melalui tingkat kesesuaian seperti 

pada tabel 5 diperoleh hasil dari tujuh atribut yang mewakili dimensi reliability, terdapat  

dua atribut berada di kuadran A yaitu atribut B3 (pegawai memberikan informasi tentang 

makanan/minuman yang dihindari selama konsumsi obat) dan atribut B7 (pegawai 

memberikan informasi aktivitas yang perlu dihindari berkaitan dengan penggunaan obat). 

Dimana pasien merasa bahwa kedua atribut ini lebih diprioritaskan terlebih dahulu karena 

sangat penting untuk kepentingan pasien, namun seringkali pihak apotek terutama pegawai 

seringkali lupa untuk  memberikan keterangan tentang tentang makanan/minuman yang 

dihindari selama konsumsi obat dan memberikan informasi aktivitas yang perlu dihindari 

berkaitan dengan  penggunaan obat. Sedangkan tiga atribut yang lain seperti atribut B1 

(pegawai memberi keterangan tentang khasiat obat yang akan diberikan), atribut B4 

(pegawai menjelaskan tentang efek samping obat), dan atribut B5 (pegawai memberi 

keterangan tentang cara pemakaian obat), berdasarkan importance performance analysis 

berada di kuadran B. Hal ini dapat diartikan bahwa ketiga atribut dalam dimensi reliability 

dianggap penting bagi pasien dan pihak apotek telah melaksanakan dengan baik sehingga 

pasien merasa puas atas layanan jasa yang diterima karena sesuai dengan harapan pasien 

atau dapat dikatakan ketiga atribut yang berada di kuadran B tersebut dianggap sudah 

handal, akurat dan terpercaya sesuai harapan pasien. Dimana pihak Apotek Ary Farma 

Karanganyar sudah memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat 

dan terpercaya sehingga pasien merasa puas. 

Namun masih terdapat satu atribut dalam dimensi reliability yaitu atribut B2 

(pegawai memberikan informasi tentang nama obat) berada di kuadran C. Hal ini dapat 

diartikan bahwa atribut B2 tersebut dianggap kurang penting bagi pasien dan pasien juga 

merasa tidak puas atas kinerja dari pihak Apotek Ary Farma Karanganyar dan terdapat satu 

atribut yaitu atribut B6 (pegawai memberi keterangan tentang cara penyimpanan obat yang 

benar) berada di kuadran D. Hal ini bermakna bahwa atribut tersebut kurang begitu penting 
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bagi pasien dan dilihat dari kinerjanya pasien merasa cukup puas atas pelayanan yang 

diberikan pihak Apotek Ary Farma Karanganyar. 

c. Dimensi Responsiveness (Ketanggapan) 

Berdasarkan Importance Performance Analysis melalui tingkat kesesuaian seperti 

pada tabel 6 diperoleh hasil dari tiga atribut yang mewakili dimensi responsiveness, terdapat  

satu atribut berada di kuadran A yaitu atribut C2 (pegawai menjawab dengan cepat dan 

tanggap saat melayani pasien). Dimana pasien merasa bahwa atribut ini lebih diprioritaskan 

terlebih dahulu karena sangat penting untuk kepentingan pasien, namun seringkali pihak 

apotek terutama pegawainya kurang cepat dan tanggap saat melayani pasien/konsumen. 

Sedangkan atribut yang lain yaitu atribut C1 (pegawai meberikan informasi obat secara 

tertulis bila pasien kurang begitu paham), berdasarkan Importance Performance Analysis 

berada di kuadran B. Hal ini dapat diartikan bahwa atribut tersebut dianggap penting bagi 

pasien dan pihak apotek telah melaksanakan dengan baik sehingga pasien merasa puas atas 

pelayanan pegawai memberikan informasi obat secara tertulis bila pasien kurang begitu 

paham terhadap informasi obat  yang diterima pasien. Hal ini dapat diartikan bahwa 

pelayanan jasa yang diterima pasien sesuai dengan harapannya atau dapat dikatakan atribut 

C1 tersebut dianggap sudah handal, akurat dan terpercaya sesuai harapan pasien. Dimana 

pihak Apotek Ary Farma Karanganyar sudah memberikan pelayanan sesuai dengan apa 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya sehingga pasien merasa puas. 

Namun masih terdapat satu atribut dalam dimensi responsiveness yaitu atribut C3 

(konsumen mendapatkan obat dalam waktu kurang dari 10 menit), berada di kuadran D. Hal 

ini bermakna bahwa atribut tersebut kurang begitu penting bagi pasien dan dilihat dari 

kinerjanya pasien merasa cukup puas atas pelayanan yang diberikan pihak Apotek Ary 

Farma Karanganyar. 

d. Dimensi Assurance (Jaminan) 

Berdasarkan Importance Performance Analysis melalui tingkat kesesuaian seperti 

pada tabel 7 diperoleh hasil dari tiga atribut yang mewakili dimensi assurance, terdapat  satu 

atribut berada di kuadran A yaitu atribut D2 (pegawai mempunyai pengetahuan dan 

ketrampilan yang baik dalam bekerja). Dimana pasien merasa bahwa atribut ini lebih 

diprioritaskan terlebih dahulu karena sangat penting untuk kepentingan dan kebutuhan 

pasien, namun seringkali pihak apotek terutama pegawainya kurang memiliki pengetahuan 

dan ketrampilan yang baik dalam bekerja, sehingga terkadang membuat geram para 

konsumen. Jika hal ini berkelanjutan maka lama-kelamaan pasien/konsumen akan kapok 

dan tidak akan datang ke Apotek Ary Farma Karanganyar kembali jika membutuhkan obat.  
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Sedangkan atribut yang lain yaitu atribut D1 (pegawai memberikan informasi obat 

secara akurat), berdasarkan Importance Performance Analysis berada di kuadran B. Hal ini 

dapat diartikan bahwa atribut tersebut dianggap penting bagi pasien dan pihak apotek telah 

melaksanakan dengan baik sehingga pasien merasa puas atas pelayanan pemberian 

informasi obat secara akurat. Hal ini dapat diartikan bahwa pelayanan jasa yang diterima 

pasien sesuai dengan harapannya atau dapat dikatakan atribut D1 tersebut dianggap sudah 

handal, akurat dan terpercaya sesuai harapan pasien. Dimana pihak Apotek Ary Farma 

Karanganyar sudah memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat 

dan terpercaya sehingga pasien merasa puas. 

Namun masih terdapat satu atribut dalam dimensi assurance yaitu atribut D3 

(pegawai tidak ragu-ragu dalam memberikan informasi obat), berada di kuadran C. Hal ini 

bermakna bahwa atribut tersebut kurang begitu penting bagi pasien dan dilihat dari 

kinerjanya pasien merasa cukup puas atas pelayanan yang diberikan pihak Apotek Ary 

Farma Karanganyar. 

e. Dimensi Empathy (Empati) 

Berdasarkan Importance Performance Analysis melalui tingkat kesesuaian seperti 

pada tabel 8 diperoleh hasil dari enam atribut yang mewakili dimensi empathy, terdapat  dua 

atribut berada di kuadran A yaitu atribut E3 (pegawai memberikan pelayanan kepada 

konsumen tanpa memandang status sosial) dan atribut E5 (pegawai menanyakan keluhan-

keluhan penyakit pasien). Dimana pasien merasa bahwa kedua atribut ini lebih 

diprioritaskan terlebih dahulu karena sangat penting untuk kepentingan dan kebutuhan 

pasien, namun seringkali pihak apotek terutama pegawainya kurang memberikan pelayanan 

secara memuaskan kepada para konsumen.  

Sedangkan atribut yang lain yaitu atribut E1 (pegawai menanyakan obat sebelumnya 

yang telah dikonsumsi), atribut E2 (pegawai memberikan informasi obat tanpa pasien harus 

meminta), dan atribut E6 (pegawai memberikan informasi dengan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh konsumen), berdasarkan Importance Performance Analysis berada di 

kuadran C. Hal ini dapat diartikan bahwa atribut tersebut dianggap kurang begitu penting 

bagi pasien dan pihak apotek juga belum melaksanakan dengan baik sehingga pasien merasa 

kurang puas atas pelayanan jasa yang diberikan pihak apotek. Namun faktor-faktor tersebut 

dapat dijadikan sebagai arahan strategi pengembangan pelayanan jasa sehingga dapat lebih 

meningkatkan kepuasan pasien kedepannya. 

Selain itu masih terdapat satu atribut dalam dimensi empathy yaitu atribut E4 

(pegawai bersikap ramah serta sopan dalam memberikan informasi obat), berada di kuadran 
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D. Hal ini bermakna bahwa atribut tersebut kurang begitu penting bagi pasien dan dilihat 

dari kinerjanya pasien merasa kurang puas atas pelayanan yang diberikan pihak Apotek Ary 

Farma Karanganyar, meskipun sebenarnya kinerja apotek sudah bagus, akan tetapi tidak ada 

salahnya untuk selalu menjaga kualitas pelayanannya sehingga pasien/konsumen akan 

merasa lebih puas. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesesuaian, secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata 

dari kelima dimensi kualitas pelayanan pada pasien Apotek Ary Farma Karanganyar dengan 

tingkat kepuasan sebesar 72,88% yang berarti pasien merasa puas terhadap pelayanan yang 

diberikan pihak Apotek Ary Farma Karanganyar. 
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