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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya arus globalisasi, semakin canggihnya teknologi farmasi

dan kedokteran, pasar terbuka, perubahan gaya hidup menyebabkan perubahan

tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian di apotek yang tidak lagi

hanya berorientasi pada obat tetapi lebih berorientasi kepada pasien

(Rini, dkk., 2006). Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia,

oleh karena itu konsumen harus dipandang sebagai subyek bukan sekedar obyek.

Masyarakat semakin menyadari haknya sebagai konsumen kesehatan (pasien)

mereka secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan

serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya (Aditama, 2003).

Apotek adalah sebuah organisasi yang bergerak dibidang jasa pelayanan

kesehatan kepada masyarakat dengan mencari laba. Meskipun bersifat mencari

keuntungan namun dalam penetapan harga, sebuah apotek harus berpegang pada

kode etik. Berdasarkan karakteristik mengenai penawaran jasa yang dikemukakan

(Kotler, 1997), maka jasa yang menyertainya (a tangible good with accompanying

service), karena selain obat-obatan yang dapat dijual bebas, di apotek juga

melayani penjualan obat-obatan dengan disertai resep dokter dimana dalam

pembuatannya diperlukan tenaga seorang apoteker. Setiap orang datang ke apotek

akan dilayani, sebab apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan

yang mengutamakan kepentingan masyarakat (Hartono, 2003).

Dalam perkembangan zaman semakin banyak persaingan dalam bisnis

perapotekan, mengingat tugas dan fungsi apoteker sebagai pengelola apotek yaitu



mencari tambahan langganan baru, membina langganan lama dan bertanggung

jawab terhadap kelangsungan hidup apoteknya sehingga perlu meningkatkan

kualitas pelayanannya (Hartono, 2003). Kepuasan merupakan pengalaman yang

akan mengendap di dalam ingatan pasien sehingga mempengaruhi proses

pengambilan keputusan pembelian ulang produk yang sama (Endang, 1998).

 Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal

dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan

harapan-harapannya (Kotler, 1997). Pengukuran tingkat kepuasan yang digunakan

adalah kenyataan dan harapan dari pasien yang menebus resep di apotek. Apotek

Kimia Farma 63 Surakarta merupakan sebuah apotek Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang di dalamnya membuka dokter praktik spesialis dan dokter umum

dan salah satu apotek yang buka 24 jam sehari dengan tingkat penerimaan resep

70-90 lembar/hari. Tempat ini layak untuk diteliti tingkat kepuasan pasien

terhadap pelayanan yang diberikan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana tingkat kepuasan konsumen

terhadap pelayanan  yang diberikan di Apotek Kimia Farma 63 Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang

diberikan di Apotek Kimia Farma 63 Surakarta.



D. Tinjauan Pustaka

1. Apotek

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980, yang dimaksud

dengan Apotek adalah suatu tempat tertentu dimana dilakukan pekerjaan

kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. Tugas dan fungsi apotek

adalah sebagai berikut:

a. Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah

jabatan.

b. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk,

pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat.

c. Sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang

diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.

Apoteker harus mengelola apotek secara tertib, teratur dan berorientasi

bisnis. Tertib artinya disiplin dalam mentaati peraturan perundangan dalam

pelayanan obat, membuat laporan narkotika, tidak membeli maupun menjual

obat–obat yang tidak terdaftar, memberikan informasi obat kepada pasien dan

sebagainya. Teratur artinya pemasukan dan pengeluaran uang dan obat dicatat

dengan baik untuk evaluasi dan pembuatan laporan keuangan. Berorientasi bisnis

artinya tidak lepas dari usaha dagang, yaitu harus mendapatkan keuntungan

supaya usaha apotek bisa terus berkembang (Hartono, 2003).

2. Kegiatan Dalam Lingkungan Apotek

a. Pengelola apotek meliputi:

1) Pembuatan, pengelolaan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran,

penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat.



2) Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi

lainnya.

3) Pelayanan informasi, meliputi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya

yang diberikan pada dokter, tenaga kesehatan lainnya maupun pada

masyarakat.

4) Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya

atau mutu obat dan perbekalan farmasi.

5) Pelayanan informasi wajib didasarkan pada kepentingan masyarakat.

Apotek merupakan sarana dan pelayanan yang melakukan pekerjaan

kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi (obat, bahan obat, obat

tradisional, bahan obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetik) kepada

masyarakat. Apotek dipimpin oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA)

yang telah diberi izin mengelola apotek. Apotek dikelola oleh apoteker dibantu

oleh beberapa Asisten Apoteker (AA).

Keberadaan apotek sebagai sarana pelayanan obat-obatan dan bahan

farmasi lainnya diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 25. th 1980 yang

menetapkan distribusi dan pelayanan obat kepada masyarakat antara lain melalui

apotek (Ahaditomo, 2000).

b. Pelayanan apotek

Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan.

Pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek.

1)  Dalam melayani resep harus sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian

profesi apoteker dengan dilandasi kepentingan masyarakat.



2) Apoteker tidak boleh mengganti obat generik dalam resep dengan obat paten.

Bila pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis dalam resep, maka

apoteker wajib konsultasi dengan dokter untuk memilih obat yang lebih tepat.

3) Apoteker wajib memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat

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

rasional atas permintaan masyarakat.

4)  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.

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

b) 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 bersangkutan, petugas kesehatan atau petugas lain

yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Apoteker Pengelola Apotek, apoteker pendamping atau apoteker pengganti

diizinkan menjual obat keras yang termasuk daftar Obat Wajib Apotek

(OWA) tanpa resep.

d) Apabila apoteker pendamping juga berhalangan, dapat menunjuk apoteker

pengganti. Penunjukkan harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan

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

(1) Bila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan melakukan tugas lebih

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

dicabut.



(2) Kegiatan yang dilakukan apoteker pendamping dan apoteker pengganti

dalam mengelola apotek Apoteker Pengelola Apotek turut bertanggung

jawab.

(3) Apoteker Pengelola Apotek dapat dibantu oleh asisten apoteker dalam

mengelola apotek.

(4) Asisten Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek harus

dibawah pengawasan apoteker (Anief, 2000).

c. Jenis pelayanan di apotek

1) Pelayanan disaat penjualan (sales service)

Sales service merupakan pelayanan yang diberikan oleh apotek kepada

konsumen saat membeli obat di apotek. Jenis pelayanan ini antara lain

(Umar, 2003):

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

konsumen.

b) Keamanan (security) dan kenyamanan (comfortness) ruang tunggu: petugas

apotek selalu menjaga keamanan dan kenyamanan fasilitas konsumen yang

berupa ruang tunggu, toilet, mushola, halaman tempat parkir yang aman dan

nyaman.

c) Kelengkapan (availability) perbekalan farmasi: petugas apotek harus menjaga

kelengkapan barang (stok).

d) Kecepatan (speedliness) pelayanan: petugas apotek harus selalu bekerja teliti

dan cepat agar waktu tunggu memperoleh obat tidak terlalu lama.

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

apotek harus dapat menjadi penasehat terhadap setiap kelas konsumen yang

datang.



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

membantu dan memberikan jalan keluar bila ada hambatan dengan harga

maupun ketersediaan perbekalan obat.

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

harus selalu pro-aktif memberikan informasi tentang cara dan waktu

menggunakan obat.

h) Bertanggung jawab (responsible): petugas apotek selalu memberikan nomer

telepon apotek bila terjadi sesuatu dengan obat yang dibeli.

2) 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):

a) 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.

b) Peduli (care) terhadap penggunaan obat oleh konsumen: setelah 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 di ruang, dan efek samping yang dirasakan oleh

konsumen.

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

rusak, kurang atau tidak sesuai dengan permintaan resepnya dan mengantarkan

ke rumah konsumen.



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

memberikan informasi jalan keluar terhadap keluhan mengenai khasiat obat

yang digunakan atau efek samping yang dialami oleh konsumen.

3. Kualitas Pelayanan

a. Definisi kualitas pelayanan

 Definisi kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan

dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi

harapan pelanggan. Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan

pelanggan. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan,

yaitu expected service dan perceived service. Apabila layanan yang diterima

sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas dipersepsikan baik dan memuaskan,

demikian pula sebaliknya jika layanan yang diterima tidak sesuai dengan yang

diharapkan maka kualitas layanan dipersepsikan buruk atau tidak

memuaskan (Tjiptono, 2004).

Jika kualitas layanan yang diberikan oleh apotek kepada pasien baik

maka konsumen merasa puas, sebaliknya pelayanan yang tidak baik dapat

memberi dampak ketidakpuasan. Ketidakpuasan dapat disebabkan oleh banyak

hal, diantaranya tidak ramahnya pelayanan yang diberikan oleh pegawai apotek

dan tidak cekatannya penanganan pegawai apotek maupun terhadap pasien yang

datang. Pelayanan yang baik memberikan kepuasan kepada pasien dan konsumen,

tentu akan memberikan kesan yang baik pula terhadap apotek tersebut. Kesan

baik inilah yang akan diberitahukan seorang pasien kepada orang lain, secara



tidak langsung ini merupakan alat pemasaran bagi apotek tersebut. Pelayanan

yang baik adalah pelayanan yang berkualitas. Pengukuran mengenai kepuasan

pasien pada apotek sangat penting supaya dapat diketahui penyebab kepuasan

yang menjadi penyebab dari ketidakpuasan, sehingga pihak apotek dapat

melakukan perbaikan dalam pelayanannya (Tjiptono, 2001).

b. Komponen utama kualitas pelayanan

Terdapat tiga komponen utama dalam kualitas pelayanan

(Tjiptono, 2004) yaitu:

1) Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output

(keluaran) jasa yang diterima pelanggan. Menurut (Parasuraman et al., 1991)

technical quality dapat diperinci lagi menjadi:

a) Search Quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan sebelum

membeli, misalnya harga.

b) Experience Quality, yaitu kualitas yang hanya bisa dievaluasi pelanggan

setelah membeli atau mengkonsumsi jasa, contohnya ketepatan waktu,

kecepatan pelayanan, dan kerapian hasil.

c) Credence Quality, yaitu kualitas yang sukar dievaluasi pelanggan meskipun

telah mengkonsumsi suatu jasa, misalnya kualitas operasi jantung dan

kualitas penggerusan serbuk yang diunggulkan adalah captopril yang

digunakan untuk hipertensi ringan sampai sedang dan hipertensi berat yang

resisten terhadap pengobatan lain, gagal jantung kongestif, setelah infark

miokard, nefropati diabetik.

2) Functional Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara

penyampaian suatu jasa, misalnya pemberian etiket dilampiri stiker dalam tiap-

tiap kemasan obat yang diterima pasien.



3) Corporate Image, yaitu profil, reputasi, citra umum, dan daya tarik khusus

suatu perusahaan, misalnya merk Kimia Farma memberikan citra lebih

dibanding dengan apotek swasta.

c. Dimensi kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan ditentukan dari jasa yang diterima oleh konsumen

berdasarkan pengalaman masa lalunya. Bila kualitas yang diterima konsumen

sudah memuaskan, maka konsumen akan mengakui bahwa pelayanan yang

diberikan oleh perusahan itu sudah berkualitas. Untuk itu diperlukan suatu alat

pengukur untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan kepada konsumen

sudah memuaskan atau belum. Maka dikembangkanlah dimensi – dimensi yang

dapat digunakan dalam pengukuran kepuasan konsumen. Dalam

perkembangannya ada berbagai pendapat mengenai dimensi kualitas pelayanan.

Salah satu pendapat yang sering digunakan adalah dimensi kualitas pelayanan

menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry (Tjiptono, 2004):

1) Reliability, mencakup dua hal pokok yaitu konsistensi kerja (performance) dan

kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan

memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right the first time).

Berarti juga bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya,

misalnya menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati.

2) Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk

memberikan jasa yang  dibutuhkan para pelanggan.

3) Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan pelanggan.



4)  Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti

lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu

lama, saluran komunikasi perusahan mudah dihubungi dan lain-lain.

5) Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan yang

dimiliki para contact personnel (seperti resepsionis, operator telepon, dan lain-

lain).

6) Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam

bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan

keluhan pelanggan.

7) Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup nama

perusahaan, karakteristik pribadi contact personnel dan interaksi dengan

pelanggan.

8) Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. Aspek ini

meliputi keamanan secara fisik, keamanan  finansial dan kerahasiaan.

9) Understanding/knowing the customer, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan

pelanggan.

10) Tangible, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang

dipergunakan, representasi fisik dari jasa (misalnya kartu kredit).

Dalam perkembangannya yaitu pada tahun 1998, Parasuraman dan

kawan-kawan merangkum kesepuluh dimensi menjadi lima dimensi pokok yaitu:

(Tjiptono, 2004)

a) Bukti langsung (tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan

sarana komunikasi.



b) Kehandalan (reliability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

c) Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu para

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

d) Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko dan

keragu-raguan.

e) Empati (emphaty), meliputi kemudahan dalam hubungan, komunikasi yang

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.

4. Kepuasan Konsumen

Menurut Kotler (1997) 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.

Menurut Supranto (1997) kepuasan pasien dapat mempengaruhi minat

untuk kembali ke apotek yang sama dan akan menjadi promosi dari mulut ke

mulut dari calon pasien lainnya yang diharapkan sangat positif bagi usaha apotek.

Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi pelanggan atas performance produk

atau jasa dalam memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan merasa puas apabila



harapannya terpenuhi (Irawan, 2002). Kepuasan pasien didefinisikan sebagai

evaluasi pasca konsumsi bahwa suatu produk yang dipilih setidaknya memenuhi

atau melebihi harapan. Kepuasan merupakan pengalaman yang akan mengendap

di dalam ingatan pasien sehingga akan mempengaruhi proses pengambilan

keputusan pembelian ulang produk yang sama (Endang, 1998). Pelanggan yang

puas adalah pelanggan yang akan berbagi kepuasan dengan produsen atau

penyedia jasa. Pelanggan yang puas akan berbagi rasa, pengalaman, dan akan

menjadi referensi bagi perusahaan yang bersangkutan. Baik pelanggan maupun

produsen, akan sama-sama diuntungkan apabila  kepuasan terjadi. Kepuasan

pelanggan haruslah menjadi salah satu tujuan dari setiap perusahaan.

Dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan terdapat lima faktor

utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan (Lupiyoadi, 2001), yaitu:

a. Kualitas Produk

Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.

b. Kualitas Pelayanan

Dalam industri jasa, pelanggan akan merasa puas bila mereka

mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan.

c. Emosional

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa

orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek

tertentu yang cenderung untuk memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi.

Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial atau

social-point  yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek tertentu.



d. Harga

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga

yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya.

e. Biaya

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung

puas terhadap produk atau jasa itu.

Menurut Kotler (1997), pencapaian kepuasan pelanggan melalui kualitas

pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1) Memperkecil kesenjangan–kesenjangan yang terjadi antara pihak menejemen

dan pelanggan. Misalnya, melakukan penelitian dengan metode consumer

focus yang mengedarkan kuesioner dalam beberapa periode, untuk mengetahui

persepsi pelayanan menurut pelanggan. Demikian juga penelitian dengan

metode pengamatan bagi pegawai perusahaan tentang pelaksanaan pelayanan.

2) Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan

visi dalam perbaikan proses pelayanan, termasuk didalamnya adalah

memperbaiki cara berfikir, perilaku, kemampuan, dan pengetahuan dari semua

sumber daya manusia yang ada. Misalnya dengan metode brainstorming dan

management by walking around untuk mempertahankan komitmen pelanggan

internal (pegawai).

3) Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan,

dengan membentuk coumplaintand suggestion system, misalnya dengan hotline

bebas pulsa.

4) Mengembangkan dan menerapkan accountable , proactive, dan partnership

marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Perusahaan menghubungi



pelanggan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan pelayanannya

(proactive). Sedangkan partnership marketing adalah pendekatan dimana

perusahaan membangun kedekatan pelanggan yang bermanfaat untuk

meningkatkan citra dan posisi perusahaan di pasar (Lupiyoadi, 2001).


