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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan adalah  hak dan  investasi, dan  semua warga Negara berhak 

atas kesehatannya. Berdasarkan UU RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan 

bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahtraan 

yang harus diwujudkan oleh pelayanan kesehatan. Hal ini membutuhkan campur 

tangan pelayanan kesehatan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang 

sesuai dengan cita-cita bangsa  dengan pelayanan yang efektif, efisien dan terarah. 

Perlu  suatu sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga 

negara untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pada pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat (Chandra, 2010). 

Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan kesehatan yang mempunyai 

peran penting dalam mewujudkan kesehatan bermutu dimana apoteker sebagai 

bagian dari tenaga kesehatan 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 ( Hartono, 2010). 
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Kemajuan ilmu dan teknologi mendorong masyarakat untuk 

memperhatikan derajat kesehatan demi menaikkan kualitas hidupnya. Oleh karena 

itu tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi hal yang harus 

mendapat perhatian dari pemerintah sebagai salah satu upaya dalam pembangunan 

di bidang kesehatan ( Wulandari, 2008). 

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  (Kotler, 

2009). Kepuasan pasien menggunakan jasa apotek merupakan cerminan hasil dari 

mutu pelayanan kesehatan yang diberikan di apotek. Pelayanan tersebut dapat 

berupa interaksi dengan pelayanan medis, pasien, atau sistem pelayanan kesehatan 

secara keseluruhan baik itu dari administrasi, keuangan, serta tenaga kesehatan. 

Kepuasan menggunakan jasa apotek merupakan sikap dari konsumen dalam 

menentukan arah dan tujuan akhir dalam proses memahami pemakean obat secara 

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

Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan  mudah 

dimengerti, akurat,  tidak  bias, etis, bijaksana, dan terkini.Informasi obat pada 

pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan 
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obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus 

dihindari selama terapi. Apoteker harus memberikan konseling, mengenai sediaan 

farmasi, pengobatan dan  perbekalan kesehatan  lainnya, sehingga dapat  

memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya 

penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah (KEPMENKES NO. 

1027/MENKES/IV/2004). 

Pelayanan apotek yang buruk akan merugikan apotek dari aspek bisnis 

karena konsumen akan beralih ketempat 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). 

Apotek Ary Farma karanganyar adalah apotek milik perorangan, Apotek 

ini  menunjukkan kemajuan  dengan membangun sebuah klinik dan semakin 

banyaknya konsumen/pasien yang datang ke apotek, ini membuktikan bahwa 

apotek ini semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat, tapi semakin banyak  

apotek dikaranganyar  sehingga konsumen yang datang terkadang banyak dan 

sedikit. Walaupun sudah ada  kemajuan apotek Ary farma karanganyar masih 

dalam tahap berkembang. Masih banyak masalah – masalah yang harus 

diselesaikan terutama dalam masalah pelayanan, contohnya petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada konsumen yang belum sesuai dengan harapan 

konsumen, sehingga konsumen belum puas dengan pelayanan yang diberikan. 
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Sebagai pengelola apotek tentu wajib memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

konsumennya agar konsumen puas dengan pelayanannya, hal itulah yang 

membuat peneliti memilih apotek Ary farma sebagai tempat penelitian dan dari 

hasil penelitian, diapotek Ary farma karanganyar ini diharapkan/diperkirakan 

dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian ini dan dapat mewakili masalah 

pokok apotek lain yang sejenis. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan obat yang menggunakan 

jasa apotek, selain itu   penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi 

kesehatan kepada pasien khususnya mengenai obat-obatan untuk meningkatkan 

kualitas kesehatan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas dapat diambil suatu perumusan 

masalah sebagai berikut: bagaimana tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas 

pelayanan obat di Apotek Ary Farma Karanganyar . 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan 

obat di Apotek Ary Farma Karanganyar. 
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D. Tinjauan Pustaka 

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 atau kesehatan. 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. Di 

Apotek, Asisten Apoteker merupakan salah satu tenaga kefarmaian yang 

bekerja dibawah pengawasan seorang Apoteker  yang memiliki urat ijin 

apotek. Apoteker pengelola apotek merupakan orang yang bertanggung jawab 

di Apotek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Pelayanan kefarmaian 

yang dilakukan  oleh Apoteker dan Asisten Apoteker  di Apotek harulah 

sesuai dengan  standar profesi yang dimilikinya, karena Apoteker dan Asisten 

Apoteker dituntut oleh masyarakat pengguna obat (pasien) untuk bersikap 

secara profesional  (KEPMENKES NO. 1027/MENKES/IV/2009). 

Keberadaan Apoteker di Apotek tidak hanya terkait dengan 

permasalahan obat, namun apoteker dituntut untuk meningkatkan 
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pengetahuan,  ketrampilan dan perilaku agar dapat menjalankan profesi secara 

profesional dan berinteraksi langsung dengan pasien, termasuk untuk 

pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. 

Apoteker harus juga memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya 

kesalahan pengobatan (medication error), mengidentifikasi, mencegah, 

mengatasi masalah farmako ekonmi, dan farmasi sosial. Hal ini bila dikaitkan 

dengan standar pelayanan kefarmasian di Apotek menjadikan peranan 

Apoteker di Apotek  sangatlah penting (Pemenkes RI, 2014). 

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 (Kotler, 2009). Kepuasan adalah suatu keadaan yang 

dirasakan seseorang setelah mengalami suatu tindakan atau hasil dari  

tindakan yang memenuhi harapan (Hartono,2010).  

Kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan  pada akhirnya akan 

bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan 
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yang dirasakan. Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang 

menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk/jasa yang diterima dan 

diharapkan (Lupiyadi dan Hamdani, 2008) 

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 

Pengukuran ini dengan melihat keluhan dan saran yang diberikan 

langsung oleh konsumen melalui kotak saran, formulir 

tanggapan/komentar dan lain – lain. 

b. Melihat indikator hasil pelayanan 

Pengukuran kepuasan pasien ini dilakukan dengan menghitung  

BOR (Bed Occupancy Ratio), LOS ( Lengt Of Stay), TOI (Turn Over 

Interval). Ukuran ini tidak cukup dan hanya berupa ukuran tidak langsung. 

c. Menyelenggarakan panel pasien  

Pengukuran kepuasan pasien  ini dilakukan dengan membentuk 

kelompok – kelompok kecil dari pasien untuk membahas kekurangan dan 

hal yang sudah baik dari Apotek dan nantinya akan ditindak lanjuti. 

d. Survei kepuasan pasien    

Pengukuran kepuasan pasien ini dilakukan dengan 

wawancara/kuisioner. Pengukuran tingkat kepuasan erat hubungannya dengan 
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mutu produk (barang dan jasa). Pengukuran aspek mutu bermanfaat bagi 

pimpinan bisnis yaitu : 

a. Mengetahui dengan baik  bagaimana jalannya atau bekerjanya proses 

bisnis 

b. Mengetahui dimana harus melakukan perubahan dalam upaya melakukan 

perbaikan secara terus-menerus untuk memuaskan pelanggan, terutama 

untuk hal-hal yang dianggap penting oleh para pelanggan. 

c. Menentukan apakah perubahan yang dilakukan mengarah ke perbaikan 

Salah satu cara untuk mengukur sikap pelanggan ialah dengan 

menggunakan kuesioner. Organisasi bisnis atau perusahaan harus mendesain   

kuesioner pelanggan yang secara akurat dapat memperkirakan persepsi 

pelanggan tentang mutu barang atau jasa. 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 dalam sebuah usaha atau bisnis  (Supranto, 2006). 

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 
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dapat diukur dengan membandingkan antara harapan konsumen terhadap 

kualitas pelayanan yang diingankan dengan kenyataan yang diterimanya atau 

dirasakan (Stefanus, 2008). 

Informasi obat merupakan bagian dari suatu kegiatan konsultasi 

dimana konsumen dapat memperoleh informasi mengenai proses 

pengobatannya. Tenaga kesehatan dan juga konsumen memerlukan 

ketrampilan untuk berkomunikasi sehingga hasil yang diperoleh dapat saling 

memuaskan. 

Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan 

kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apotek 

mempunyai fungsi utama dalam pelayanan obat atas dasar resep dan 

pelayanan obat tanpa resep serta untuk praktek dokter. Apoteker adalah orang 

yang bekerja sebagai tenaga yang memberi nasehat kepada konsumen pembeli 

atau pemakai obat tanpa resep maupun dengan resep (Hartono, 2003). Arti 

informasi obat bagi pasien  adalah besar. Informasi secara umum terhadap 

golongan obat untuk pengobatan sendiri akan dapat menolong pemakai untuk 

memahami lebih baik mengenai aksi obat, mencegah dan merawat risiko yang 

mungkin timbul (Wulandari, 2008). 

Menurut standar pelayanan farmasi komunitas, informasi yang 

seharusnya didapatkan pasien antara lain khasiat obat,lama penggunaan obat, 

cara penyimpanan, efek samping yang mungkin akan timbul, tindakan bila ada 
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efek samping, tindakan bila terjadi salah dosis, pantangan obat untuk penyakit 

tertentu  dan pantangan makanan/minuman yang dihindari selama minum obat 

yang seharusnya diberikan oleh Apotek dan merupakan hak pasien. Jadi 

informasi yan didapatkan pasien tidak hanya harga obat, cara penggunaan dan 

aturan pakai obat saja (Handayani, dkk, 2009). 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sesuai KepMenKes 

N0.1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian yaitu : 

a. Apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh 

masyarakat 

b.  Pada halaman terdapat papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata 

apotek 

c. Apotek harus dengan mudah diakses oleh  masyarakat 

d. 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. 

e. Masyarakat diberi akses secara langsung dan mudah oleh pegawai/apoteker 

untuk memperoleh informasi dan konseling. 

f. Lingkungan apotek harus dijaga kebersihannya, apotek harus bebas dari 

hewan pengerat, serangga. 
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g.  Apotek mempunyai suplai listrik yang konstan, terutama untuk lemari 

pendingin. 

h. Apotek harus memiliki : 

1) Ruang tunggu yang nyaman dan bersih bagi pasien. 

2) Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk penempatan 

brosur/materi informasi. 

3) Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan 

meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien. 

4) Ruang racikan obat. 

5) Keranjang sampah yang tersedia untuk staf maupun pasien. 

4. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Pengukuran atas pelayanan berdasarkan pada lima dimensi kualitas 

pelayanan yaitu menurut Parasuraman, Zietaml, dan Berry (2009) : 

a. 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. 

b. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

memuaskan pelanggan. Dalam pelayanan apotek adalah pemberian 

informasi obat oleh petugas apotek. 



12 
 

 
 

c. 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, tidak ragu – ragu dalam 

menjelaskan. 

d. Emphaty (empati), yaitu kemampuan membina hubungan, perhatian, dan 

memahami kebutuhan pelanggan. Dalam pelayanan apotek adalah 

keramahan petugas apotek. 

e. 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. 

5. Pelayanan Apotek 

Apotek wajib melayani resep dokter. Pelayanan resep sepenuhnya 

atas tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek. 

a. Dalam melayani resep harus sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian 

profesi apoteker dengan dilandasi kepentingan pasien. 

b. Apoteker tidak boleh mengganti obat generik dalam resep dengan obat 

pasien. Bila pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis dalam resep, 
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maka apoteker wajib konsultasi dengan dokter untuk memilih obat yang 

lebih tepat. 

c. Apoteker wajib memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan 

obat yang diserahkan kepada pasien. Penggunaan obat yang tepat, aman 

dan rasional atas permintaan pasien. 

d. Bila apoteker berpendapat ada kekeliruan dalam resep atau penulisan tidak 

tepat, apoteker harus memberitahu dokter penulis resep. Bila dokter penulis 

resep tetap pada pendiriannya, dokter wajib memberikan tanda tangan yang 

lazim di atas resep. 

1) Copie resep (salinan resep) harus ditanda tangani apoteker. 

2) Resep harus dirahasiakan dan disimpan baik dalam waktu tiga tahun. 

Resep atau salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter, 

penulis resep atau yang merawat pasien yang bersangkutan, petugas 

kesehatan atau petugas lain yang mempunyai wewenang menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Apoteker Pengelola Apotek, apoteker pendamping atau apoteker 

pengganti diizinkan menjual obat keras yang termasuk daftar Obat 

Wajib Apotek (OWA) tanpa resep. 

4) Apabila apoteker pendamping juga berhalangan, dapat menunjuk 

apoteker pengganti. Penunjukan harus dilaporkan kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Propinsi dengan tembusan kepada Dirjen P.O.M setempat: 



14 
 

 
 

a) Bila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan melakukan tugas lebih 

dari 2 tahun terus-menerus, S.I.A atas nama apoteker bersangkutan 

dicabut. 

b) Kegiatan yang dilakukan apoteker pendamping dan apoteker 

pengganti dalam mengelola apotek Apoteker Pengelola Apotek 

turut bertanggung jawab. 

Apoteker Pengelola Apotek dapat dibantu oleh asisten apoteker atau 

AA dalam mengelola apotek. 

c) Asisten Apoteker (AA) melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek 

harus dibawah pengawasan apoteker (Resihono,2011). 

6. Jenis Pelayanan di Apotek 

a. Pelayanan disaat penjualan (sales service) 

Sales service merupakan pelayanan yang diberikan oleh apotek 

kepada konsumen/pasien saat membeli obat di apotek. Jenis pelayanan ini 

antara lain sebagai berikut (Umar, 2003): 

1) Keramahan (friendliness): petugas apotek disaat menyambut kedatangan 

konsumen. 

2) Keamanan (security) dan kenyamanan (comfortness) ruang tunggu,: 

petugas apotek selalu menjaga keamanan, kebersihan dan kenyamanan 

fasilitas konsumen yang berupa ruang tunggu, toilet, mushola, halaman 

tempat parkir yang aman dan nyaman. 

3) Kelengkapan (availability) perbekalan farmasi: petugas apotek harus 

menjaga kelengkapan barang (stok). 
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4) Kecepatan (speedliness) pelayanan: petugas apotek harus selalu bekerja 

teliti dan cepat agar waktu tunggu memperoleh obat tidak terlalu lama. 

5) Harga (price) yang sesuai dengan kualitas barang dan pelayanannya: 

petugas apotek harus dapat menjadi penasehat terhadap setiap kelas 

konsumen yang datang. 

6) Kecekatan dan keterampilan (empathy): petugas apotek selalu siap untuk 

membantu dan memberikan solusi bila ada hambatan dengan harga 

maupun ketersediaan perbekalan obat. 

7) Informasi (informative): petugas apotek baik diminta ataupun tidak 

diminta harus selalu pro-aktif memberikan informasi tentang cara 

pemakaian, efek samping, pantangan – pantangan yang dihindari selama 

penggunaan obat  dan waktu menggunakan obat. 

8) Bertanggung jawab (responsible): petugas apotek selalu memberikan 

nomer telepon apotek bila terjadi sesuatu dengan obat yang dibeli. 

b. Pelayanan sesudah penjualan (after sales service) 

After sales service merupakan pelayanan yang diberikan oleh apotek 

kepada konsumen setelah konsumen membeli dan menggunakan obat 

(Umar, 2003): 

1) Penyediaan informasi data penggunaan obat konsumen (consumer 

medication profile): petugas apotek menyediakan data-data mengenai 

nama dan alamat, umur dan status, waktu membeli obat, jenis obat yang 

dibeli, nama dan alamat dokter sebagai penulis resep. 
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2) Peduli (care) terhadap penggunaan obat oleh konsumen: 3-4 hari petugas 

apotek menanyakan: efek obat terhadap penyakitnya, cara dan waktu 

penggunaan obat yang dilakukan, jumlah obat yang digunakan dalam 1 

hari, cara penyimpanan obat, dan efek samping obat. 

3) Jaminan (guarantee): petugas apotek siap mengganti atau menukar obat 

yang rusak, kurang atau tidak sesuai dengan permintaan resepnya dan 

mengantarkan ke rumah konsumen. 

4) Dapat diandalkan (reliable): petugas apotek memberikan bantuan atau 

memberikan informasi jalan keluar/solusi terhadap keluhan mengenai 

khasiat obat yang digunakan atau efek samping yang dialami konsumen. 

Penilaian kepuasan pelayanan berdasarkan pada lima dimensi kualitas 

pelayanan (Resihono,2011) antara lain: 

1) Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan 

kepada konsumen dengan cepat dan tepat. Dalam pelayanan apotek adalah 

kecepatan penyiapan dan ketepatan sediaan. 

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

memuaskan konsumen/pasien. Dalam pelayanan apotek adalah pemberian 

informasi obat oleh petugas apotek. 

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

kemampuan petugas dalam menyakinkan kepercayaan konsumen/pasien. 

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

memahami kebutuhan konsumen/pasien. Dalam pelayanan apotek adalah 

keramahan petugas apotek. 
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5) Tangible (bukti langsung), yaitu sarana dan fasilitas fisik yang dapat 

langsung dirasakan oleh konsumen.  

Importance Performance Analysis adalah suatu teknik analisis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja penting apa yang harus 

ditunjukkan oleh suatu organisasi dalam memenuhi kepuasan para pengguna 

jasa mereka (konsumen)  Gap Analysis adalah perbandingan kinerja aktual 

dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Metode ini merupakan alat 

evaluasi bisnis yang menitik beratkan pada kesenjangan kinerja perusahaan 

saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya, misalnya yang 

sudah tercantum pada rencana bisnis atau rencana tahunan pada masing-

masing fungsi perusahaan. Costumers Satisfaction index adalah analisis 

kuantitatif berupa presentase pelanggan yang puas dalam suatu survei 

kepuasan pelanggan (Ruhimat, 2008). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode Importance Performance Analysis karena memiliki 

beberapa kelebihan antara lain dapat menunjukkan atribut pelayanan yang 

perlu ditingkatkan ataupun dikurangi untuk menjaga kepuasan konsumen dan  

memiliki kekurangan yaitu tidak bisa menghitung nilai prosentase kepuasan 

masing – masing dimensi. Menurut Ruhimat (2008), metode Importance 

Performance Analysis (IPA) merupakan suatu teknik penerapan yang mudah 

untuk mengatur atribut dari tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaannya 

itu sendiri yang berguna untuk pengembangan/peningkatan program 

pelayanan yang efektif. 


