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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Terciptanya masyarakat yang sehat tidak terlepas dari pentingnya menjaga 

kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu sarana kesehatan yang akan mendukung 

terciptanya masyarakat yang sehat menjadi penting untuk diperhatikan baik oleh 

instansi kesehatan, pemerintah, maupun masyarakat luas pada umumnya. Sarana 

kesehatan pokok di Indonesia mencakup rumah sakit, klinik, puskesmas, serta 

apotek maupun toko obat. 

Menurut Sari (2004), perubahan paradigma yang terjadi di dunia farmasi telah 

mengubah orientasi pelayanan farmasi dari drug oriented menjadi patient  

oriented, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas bagi para farmasis dalam 

menangani permasalahan di bidang farmasi maupun kesehatan. Peningkatan 

kualitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan terapi bagi pasien 

maupun orang yang melakukan self medication. 

Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan berperan sebagai 

perusahaan pengecer (retail) barang farmasi, yang komoditasnya terdiri dari 

perbekalan farmasi (obat dan bahan obat) dan perbekalan kesehatan, serta sebagai 

tempat untuk memperoleh informasi kesehatan. Pada perkembangannya, apotek 

tidak terlepas dari adanya persaingan yang semakin keras dan global. Ketatnya 

persaingan tersebut ditandai dengan banyaknya kemunculan apotek-apotek baru, 

baik domestik maupun asing di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan penerapan 
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strategi manajemen untuk mengembangkan apotek agar tetap eksis dan 

berkembang (Suryani, 2006). 

Pada saat ini usaha di bidang farmasi termasuk dalam perapotekan mempunyai 

dua profil yaitu pada tangan satu merupakan suatu institusi profesi yang 

memerankan peranan penting sebagai anggota tim kesehatan dan pada tangan 

yang lain merupakan pengusaha dalam perdagangan obat (Anief, 2000). Apoteker 

atau farmasis sebagai pengelola apotek, farmasi rumah sakit dan industri farmasi 

tidak cukup hanya dengan berbekal ilmu teknis kefarmasian saja melainkan harus 

dibekali pula dengan pengetahuan tentang ekonomi termasuk manajemen 

pemasaran farmasi, karena mengelola sebuah apotek sama halnya dengan 

mengelola sebuah perusahaan (Umar, 2003a). Sebagaimana layaknya perusahaan, 

dalam mengelola apotek perlu dilakukan pengukuran kinerja dari para 

personelnya agar dapat diketahui dan dievaluasi kesalahan yang telah terjadi 

sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik 

demi tercapainya tujuan perusahaan. Selain  untuk kepentingan evaluasi, 

pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan sebuah 

perusahaan. 

Selama ini akuntansi tradisional lebih banyak memfokuskan pada alat ukur 

kinerja keuangan. Pemakaian penilaian kinerja keuangan belum cukup mewakili 

untuk menyimpulkan apakah kinerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan sudah 

baik atau belum karena ukuran-ukuran keuangan tidak memberikan gambaran 

yang riil mengenai keadaan perusahaan (Kaplan dan Norton, 2000). Alat ukur 

kinerja keuangan seperti itu tetap diperlukan, tetapi dalam perkembangannya para 
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praktisi dan peneliti menyadari bahwa pengukuran kinerja tradisional yang 

menitikberatkan pada kinerja keuangan tidak lagi bisa mengakomodasikan 

lingkungan bisnis yang semakin dinamis, sehingga muncul sistem pengukuran 

kinerja yang menginginkan keseimbangan antara kinerja keuangan dan kinerja 

nonkeuangan. 

Apotek Mitra Sehat adalah salah satu apotek yang terletak di Jl. Adi Sucipto 

Ruko No.1, Colomadu, Karanganyar. Apotek ini telah berdiri sejak tahun 2002. 

Selain memberikan pelayanan obat dan perbekalan farmasi lainnya, apotek ini 

juga membuka layanan praktek dokter. Selain itu apotek tersebut juga mempunyai 

kerja sama dengan laboratorium klinik. Hal ini menjadi salah satu daya tarik 

customer selain karena letaknya yang strategis yaitu di persimpangan  jalan raya 

yang cukup ramai dan pemukiman padat penduduk. Pada perkembangannya telah 

banyak apotek-apotek yang bermunculan di sekitarnya. Dengan demikian 

persaingan bisnis antar apotek menjadi semakin ketat, sehingga perlu diadakan 

peningkatan kualitas bagi apotek yang terus menerus (berkelanjutan) agar dapat 

bersaing secara sehat dengan apotek-apotek lainnya terutama apotek yang menjadi 

pesaingnya. Suatu perusahaan (dalam hal ini apotek) akan lebih mudah 

meningkatkan kualitas perusahaannya apabila perusahaan tersebut mengetahui 

pencapaian hasil melalui pengukuran kinerja. 

Evaluasi kinerja pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 

pengukuran kinerja  apotek menggunakan dua perspektif yaitu keuangan dan 

customer sebagai pengukuran kinerja non keuangan. Penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi jawaban terhadap permasalahan yang menyangkut 
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tentang kinerja apotek, khususnya masalah customer dan keuangan serta sebagai 

koreksi bagi pihak apotek terhadap mutu pelayanan yang sudah ada.  

 

B. Perumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: bagaimana kinerja apotek Mitra Sehat dalam perspektif customer dan 

keuangan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kinerja Apotek Mitra Sehat berdasarkan perspektif customer 

dengan parameter tingkat kepuasan terhadap pelayanan obat dan perbekalan 

farmasi lainnya. 

2. Mengetahui kinerja keuangan dengan parameter keuangan meliputi Return on 

Investment, Turn Over Ratio, dan Net Profit Margin. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Apotek 

 Pengertian apotek menurut Kepmenkes RI No.1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 

tentang perubahan Permenkes No. 922/ Menkes/ Per/ X/ 1993/ tentang Ketentuan 

dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Pasal 1 ayat (a) : “Apotek adalah suatu 

tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran 

perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat” 
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Pasal 1 ayat (i) :“Perbekalan farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia 

(bahan obat tradisional), alat kesehatan dan kosmetika”. 

Menurut Anief (2000), apotek mempunyai fungsi utama dalam pelayanan obat 

atas dasar resep dan yang berhubungan dengan itu, pelayanan obat tanpa resep 

yang biasa dipakai di rumah serta tempat untuk praktek dokter. 

Adapun ketentuan sebuah apotek di antaranya adalah: 

a. Harus siap dengan tempat dan perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan 

perbekalan lainnya milik sendiri atau pihak lain. 

b. Pada apotek dapat dilakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar 

sediaan farmasi. 

c. Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan 

pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi (Anief, 2000). 

Sebagai perantara, apotek dalam mendistribusikan perbekalan farmasi (obat 

dan bahan obat) dan perbekalan kesehatan (alat kesehatan) dari supplier kepada 

konsumen, memiliki 5 fungsi kegiatan yaitu kegiatan: pembelian, gudang 

pelayanan, keuangan dan pencatatan. Seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) 

dituntut untuk bisa menguasai ilmu yang mendukung profesinya tersebut seperti 

ilmu pemasaran (marketing) dan ilmu akuntansi (accounting), disamping ilmu 

kefarmasian. Dengan demikian, seorang APA dalam menjalankan profesi 

apotekernya di apotek tidak hanya pandai sebagai penanggung jawab teknis 

kefarmasian saja, melainkan juga dapat mengelola apotek sesuai dengan prinsip-

prinsip bisnis yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang 
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memiliki kepentingan (stake holder) tanpa harus menghilangkan fungsi sosialnya 

di masyarakat (Umar, 2003a). 

Pengelolaan apotek meliputi: 

a. Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, 

penyimpanan, dan penyerahan obat atau bahan obat. 

b. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi 

lainnya. 

c. Pelayanan informasi, meliputi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya 

yang diberikan pada dokter, tenaga kesehatan lainnya, maupun 

masyarakat. 

d. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, 

bahaya, dan atau mutu obat dan perbekalan farmasi. 

e. Pelayanan informasi wajib didasarkan pada kepentingan masyarakat. 

 Meskipun apotek merupakan usaha yang bertujuan memperoleh laba, 

terhadap adanya komersialisasi yang berlebihan dalam bidang distribusi obat di 

apotek perlu dihindari. Komersialisasi dalam bidang distribusi obat di apotek 

yaitu mengisi apotek dengan komoditi yang tidak ada sangkut pautnya dengan 

kesehatan meskipun dengan dalih memberi servis yang lebih besar apalagi dengan 

dalih memperoleh keuntungan yang besar, karena hal ini hanya akan 

mencemarkan profesi seorang apoteker (Anief, 2001). 

2. Pengukuran Kinerja 

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama 

periode waktu tertentu. Merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh 
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kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya 

yang dimiliki (Helfert, 1996). Pengukuran kinerja merupakan bentuk dari evaluasi 

kinerja suatu perusahaan. Evaluasi kinerja diartikan sebagai suatu proses umpan 

balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas di masa 

mendatang. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan 

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan 

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa mendatang. 

Pelaksanaan evaluasi kinerja diperlukan pembandingan-pembandingan antara 

lain; 

a. Kerja nyata dengan yang direncanakan. 

b. Kerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya. 

c. Kerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang lebih unggul. 

d. Kerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar 

internasional. 

Menurut Anief (2001), mengukur hasil usaha (kinerja) merupakan salah satu 

proses dari sebuah manajemen yang penting untuk dilakukan. Mengukur hasil 

usaha dapat dilakukan dengan cara mengukur dan mengevaluasi hasil yang 

dicapai dan membandingkan dengan standar serta menetapkan tindakan perbaikan 

bila ada yang kurang. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pengukuran kinerja menghasilkan 

informasi yang berguna yaitu: sistem pengukuran kinerja harus sesuai dengan 

tujuan organisasi, menggambarkan aktivitas-aktivitas kunci dari manajemen, 

dapat dimengerti para pegawai, mudah diukur dan dievaluasi serta dapat 
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digunakan oleh organisasi secara konsisten. Untuk melakukan pengukuran kinerja 

juga diperlukan indikator-indikator kinerja yang sesuai dengan kinerja yang 

hendak diukur. Adapun syarat indikator kinerja yang baik adalah: 

a. Spesifik dan jelas. 

b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif. 

c. Dapat dicapai dan berguna untuk menunjukkan pencapaian input dan 

output, hasil, manfaat, dan dampak. 

d. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan. 

e. Efektif artinya datanya dapat dikumpulkan diolah dan dianalisis. 

Saat ini organisasi bisnis yang hanya mengandalkan ukuran-ukuran kinerja 

keuangan saja tidaklah cukup dan faktanya menjadi disfungsional karena beberapa 

alasan yaitu: 

a. Hal itu dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan 

tindakan jangka panjang perusahaan. 

b. Manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna 

untuk jangka panjang, guna memperoleh laba jangka pendek. 

c. Menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat 

mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajemen 

senior. 

d. Pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk 

memanipulasi data. 
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Singkatnya, mengandalkan pada ukuran keuangan saja adalah tidak mencukupi 

untuk memastikan bahwa strategi akan dilaksanakan dengan sukses. Solusinya 

adalah untuk mengukur dan mengevaluasi manajer unit bisnis menggunakan 

berbagai ukuran, baik keuangan maupun non keuangan (Anthony dan 

Govindarajan, 2005). Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Halim dkk. 

(2000), untuk memenangkan persaingan global sistem pengukuran yang hanya 

mempertimbangkan aspek keuangan semata tidak dapat mencerminkan kinerja 

manajemen sesungguhnya, sehingga diperlukan sistem pengukuran yang tidak 

hanya mempertimbangkan ukuran-ukuran keuangan tetapi juga ukuran-ukuran 

non keuangan. 

Hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan acuan dalam melakukan upaya-

upaya perbaikan di masa mendatang. Peningkatan kualitas organisasi dapat 

dilakukan jika sebelumnya didahului dengan melakukan evaluasi dan menentukan 

strategi manajemen yang tepat dalam upaya meningkatkan kinerja apotek. 

Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran kinerja, baik dari segi 

finansial maupun non finansial. 

Menurut Mulyadi (2001) penilaian kinerja dapat dimanfaatkan manajemen 

untuk: 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum.      

b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawannya seperti promosi, pemberhentian dan mutasi.    
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c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan.     

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka.     

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

3. Perspektif Customer 

Mulai tahun 90-an customer service memegang peranan penting dalam 

peningkatan penjualan di segala macam bisnis termasuk di bidang per-apotek-an. 

Hal ini dikarenakan: 

a. Banyaknya persaingan dengan semakin banyaknya apotek di suatu daerah 

yang kecil. 

b. Pembeli-pembeli sekarang semakin kritis, ingin diperhatikan dan banyak 

yang sudah mengerti dan faham dalam membaca resep sehingga tidak bisa 

dibohongi lagi. 

c. Banyaknya petugas yang kurang memperhatikan para pembeli. 

d. Penerapan customer service merupakan cara yang paling efektif untuk 

menarik pembeli agar tetap bersikap loyal (Hartono, 2003). 

Pada masa lalu seringkali perusahaan mengkonsentrasikan diri pada 

kemampuan internal dan kurang memperhatikan kebutuhan konsumen. Sekarang 

strategi perusahaan telah bergeser fokusnya dari internal ke eksternal. Jika suatu 

unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang superior dalam jangka panjang, 

mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk atau jasa yang bernilai 
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dari biaya perolehannya dan suatu produk akan semakin bernilai apabila 

kinerjanya semakin mendekati atau bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dan 

dipersepsikan konsumen (Julianto, 2000). 

Menurut Mulyadi (2001), definisi dari customer tidak dapat diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia sebagai pelanggan, karena pelanggan dalam bahasa 

Indonesia mempunyai pengertian sebagai pembeli berulang kali (repeat buyer). 

Customer mencakup repeat buyer maupun one time buyer.  

Sebuah lingkungan bisnis yang di dalamnya customer memegang kendali 

bisnis, perusahaan perlu menempatkan customer pada peringkat pertama diantara 

para stakeholders utama perusahaan yaitu: pemegang saham, personel perusahaan 

dan customer. Customer merupakan stakeholders  yang menjadikan perusahaan 

mampu mendatangkan kas masuk bagi perusahaan untuk menjadikan bisnis 

perusahaan berputar sendiri (self propelling). Seberapa besar investasi yang 

dikeluarkan oleh pemegang saham tidak akan berarti jika bisnis perusahaan tidak 

berkemampuan untuk berputar sendiri (Mulyadi, 2001). 

Era globalisasi ini persaingan bisnis menjadi sangat tajam, baik di pasar 

domestik maupun internasional. Untuk memenangkan pesaingan, perusahaan 

harus mampu memberikan kepuasan kepada para customernya, misalnya dengan 

memberikan produk yang mutunya lebih baik, harganya lebih murah, penyerahan 

produk yang lebih cepat dan pelayanan yang lebih baik dari pada pesaingnya. 

Customer memang harus dipuaskan, sebab kalau mereka tidak puas akan 

meninggalkan perusahaan dan menjadi customer pesaing, hal ini akan 
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menyebabkan penurunan penjualan dan pada gilirannya akan menurunkan laba 

dan bahkan kerugian (Supranto, 1997). 

Salah satu cara untuk mengukur sikap customer ialah dengan menggunakan 

kuesioner yang berguna untuk mengetahui tingkat kepuasan customer terhadap 

kualitas produk atau jasa yang mereka terima. Kepuasan diartikan sebagai tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang ia rasakan 

dibandingkan dengan harapannya. Sedangkan kepuasan customer merupakan hasil 

yang dirasakan pembeli dari kinerja perusahaan yang memenuhi harapan mereka 

(Kotler, 1997). Kepuasan customer diukur dari bagaimana perusahaan dapat 

memuaskan customer. Alat ukur yang biasa digunakan adalah market share, 

customer retention, customer acquisition, customer satisfaction, dan customer 

probability (Halim dkk., 2000). 

Pengukuran kepuasan customer merupakan elemen penting dalam 

menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila 

customer merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka 

pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Menurut 

Gerson (2001) terdapat beberapa alasan utama mengapa perusahaan perlu 

melakukan pengukuran tingkat kepuasan customer, di antaranya adalah: 

a. Untuk mempelajari persepsi customer. 

b. Untuk menentukan kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan 

customer. 

c. Untuk menutup kesenjangan yaitu antara harapan dengan kenyataan yang 

diterima. 
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d. Untuk memeriksa apakah peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan 

customer sesuai harapan perusahaan atau tidak. 

e. Untuk menerapkan proses perbaikan yang berkesinambungan. 

Menurut Tjiptono dkk. (1995) kepuasan customer dapat memberikan beberapa 

manfaat: 

a. Hubungan antara perusahaan dengan para customernya menjadi harmonis. 

b. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian berulang. 

c. Terciptanya loyalitas customer. 

d. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang 

menguntungkan bagi perusahaan. 

e. Reputasi perusahaan menjadi baik di mata customer. 

f. Laba yang diperoleh dapat meningkat. 

Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan yang telah dirumuskan oleh Berry, 

Parasuraman, dan Zeithalm yang dapat dicirikan sebagai berikut (Kotler, 1997) :  

a. Keandalan (reliability): kemampuan untuk melaksanakan jasa yang 

dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. 

b. Ketanggapan (responsiveness): kemauan untuk membantu customer dan 

memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan. 

c. Keyakinan (assurance): pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

d. Empati (emphaty): syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi 

pelanggan. 
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e. Berwujud (tangible): penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan 

media komunikasi. Customer akan menggunakan indra penglihatan untuk 

menilai suatu kualitas pelayanan. Tangible yang baik akan mempengaruhi 

persepsi customer. Pada saat yang bersamaan aspek tangible ini juga 

mempengaruhi harapan customer. Tangible ini umumnya lebih penting 

bagi customer baru (Irawan, 2002). 

Kelima determinan tersebut penting dalam proses pembuatan kuesioner kepuasan 

customer.  

Tingkat kepuasan customer terhadap pelayanan merupakan faktor yang 

penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap 

terhadap kebutuhan customer, meminimalkan biaya dan waktu serta 

memaksimalkan  dampak pelayanan terhadap populasi sasaran. Terdapat 5 faktor 

utama yang menentukan tingkat kepuasan customer di apotek, yaitu: 

a. Kualitas produk farmasi, yaitu kemampuannya dalam menyembuhkan 

penyakit. Persepsi customer terhadap produk farmasi dipengaruhi oleh dua 

hal yaitu kenyataan sesungguhnya kualitas produk farmasi dan komunikasi 

b. Kualitas pelayanan (service quality)   terhadap customer. Customer akan 

merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik, ramah, sesuai 

dengan yang diharapkan. Kualitas pelayanan bergantung pada 3 hal, yaitu 

sistem, teknologi dan manusia. Kualitas pelayanan tercermin pada banyak 

dimensi yang telah dirumuskan oleh Berry, Parasuraman, dan Zeithalm 

(Irawan, 2002). 
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c. Merupakan komponen emosional yaitu pengaruh atau pertimbangan yang 

bersifat emosional seperti: karena sugesti, angan-angan, gambaran yang 

indah dan sebagainya. 

d. Masalah harga. Khasiat yang sama dengan harga yang lebih murah 

biasanya lebih banyak dipilih. Faktor harga biasanya berpengaruh besar 

terhadap customer yang sensitif terhadap harga. Untuk golongan the 

haves, harga relatif tidak berpengaruh. 

e. Faktor biaya untuk memperoleh produk farmasi tersebut. Customer tidak 

tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan serta membuang waktu untuk 

memperoleh obat yang dibutuhkan. Oleh karena itu apotek perlu 

memperlengkap obat-obat yang disediakan (Anief, 2000). 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pengukuran kepuasan customer 

adalah (Gerson, 2001): 

a. Pengukuran menyebabkan orang memiliki rasa berhasil dan berprestasi, 

yang kemudian diterjemahkannya menjadi pelayanan yang prima kepada 

customer. 

b. Pengukuran bisa dijadikan dasar penentuan standar kinerja dan standar 

prestasi yang harus dicapai, yang akan mengarahkan perusahaan menuju 

keadaan yang semakin baik dan kepuasan customer yang meningkat. 

c. Pengukuran memberikan umpan balik segera kepada perusahaan, terutama 

bila customer sendiri yang mengukur kinerja perusahaan yang memberikan 

pelayanan. 
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d. Pengukuran memotivasi orang untuk untuk melakukan dan mencapai 

tingkat produktivitas yang lebih tinggi. 

4. Perspektif Keuangan (finansial) 

Keuangan merupakan salah satu faktor penentu, perlu adanya sistem kontrol 

dan pembagian tugas serta evaluasi hasil penjualan dan pencatatan yang dilakukan 

secara efektif, efisien, sederhana, dan reliabel terhadap masalah keuangan. 

(Kaplan dan Norton, 2000). Kinerja keuangan mengukur kinerja perusahaan 

dalam memperoleh laba dan nilai pasar. Ukuran keuangan biasanya diwujudkan 

dalam profitabilitas serta pertumbuhan dan nilai pemegang saham. Alat ukur yang 

biasa digunakan adalah return on investment, dan residual income (Halim dkk.,  

2000). 

Analisa keuangan diperlukan dalam pengelolaan usaha atau perusahaan dan 

gunanya adalah untuk mengetahui :  

a. Keadaan perusahaan 

b. Pembuatan rencana pembelanjaan atau rencana lain 

c. Kontrol operasi perusahaan 

d. Menentukan nilai perusahaan 

Suatu perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya jangka pendek, yaitu 

menujukkan likuiditas yang baik, belum berarti hasil usahanya itu sukses. Oleh 

karena itu perlu mengetahui sumber modal kerja yang menyebabkan dana yang 

tersedia bertambah atau berkurang (Anief, 2000). 

Evaluasi apotek pada akhir tahun mengenai kinerja keuangan yaitu laba rasio 

yang sering digunakan adalah: 
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a. Persentase laba bersih terhadap omset penjualan disebut marjin yaitu laba 

bersih dibagi total penjualan. 

b. Persentase laba bersih terhadap jumlah aktiva (modal) disebut return on 

investment atau rentabilitas yaitu laba bersih dibagi total modal. 

c. Mengetahui besarnya penjualan selama setahun dibandingkan dengan 

aktiva perusahaan dan disebut perputaran aktiva. 

d. Mengetahui besarnya perbandingan nilai pembelian barang yang terjual 

selama setahun dengan nilai rata-rata persediaan barang disebut perputaran 

barang dagangan (Anief, 2001).  

Indikator kinerja dilihat dari perspektif keuangan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

a. Return on Investment (ROI)/ rentabilitas  

Merupakan perbandingan antara pendapatan bersih dengan aktiva bersih 

rata-rata yang digunakan. Hal ini penting untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan menghasilkan pendapatan. Rentabilitas ini dapat dihitung dengan 

margin dan perputaran aktiva. Rasio standar apotek untuk Return On 

Investment : minimal 12 % dalam setahun     

ROI = %100
Investasi

Penjualan
Penjualan

Operasi Laba
××  

         = Profit Margin x Tingkat Perputaran Aktiva  x 100%  

b. Net Profit Margin 

Net Profit Margin merupakan selisih antara penjualan bersih dan biaya 

operasional (Harga Pokok Penjualan+biaya tetap), selisih yang dinyatakan 
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dalam persentase dari penjualan bersih. Rasio standar apotek untuk NPM 

adalah minimal 9%. 

Net Profit Margin = %100
Penjualan

Bersih Laba
×  

c.  Turn Over Ratio ( Ratio Activity) 

Rasio Aktivitas mengukur atau menunjukkan seberapa cepat persediaan 

obat dibeli, dijual, dan digantikan. Salah satu indikatornya adalah Turn Over 

Ratio. Angka yang baik minimal 15 X. 

Turn Over Ratio = 
Rata-RataPersediaan

PenjualanPokok  Harga  

Persediaan rata-rata =
2

n akhir tahudan  awal persediaanTingkat  

 

 

 

 X 

 

 : : 

 

 

 
 
Gambar 1. Skema tujuan pencapaian laba dengan pengendalian pos tertentu (Anief, 

2001) 
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