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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, berdasarkan Permenkes No 35 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kefarmasiaan Di Apotek menyatakan bahwa Pelayanan 

Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada 

pengelolaan Obat (drug oriented) berkembang menjadi pelayanan 

komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.Peran Apoteker dituntut 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat 

melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut 

antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien 

yang membutuhkan.Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan 

terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan 

dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat 

(drugrelated problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial 

(sociopharmacoeconomy). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus 

menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu 

berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi 

untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Helni (2015), tentang “Tingkat 

Kepuasan Pasien terhadap pelayanan apotek di Kota Jambi”, menunjukkan 

bahwa dimensi responsiveness (ketanggapan) yang terdiri dari kecepatan 

pelayanan dan memberikan informasi yan mudah dipahami oleh pasien 

mendapatkan skore diatas 3 dan mempunyai rerata skore3,35 yang berarti 

tingkatannya adalah puas. Kecepatan pelayanan berkaitan dengan waktu, 

sehingga semakin cepat pasien dapat dilayani semakin cepat pasien dapat 

mengkonsumsi obat yang diberikan. Pada dimensi reliability (kehandalan) 

yang terdiri dari 7 pertanyaan, terdapat tiga pertanyaan dengan skore dibawah 

3 yang berarti belum mendapat tingkatan puas yaitu memberikan informasi 

tentang cara penyimpanan, lama penggunaan, efek samping dan 

makanan/minuman yang harus dihindari selama konsumsi obat. cara 
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penyimpanan harus diketahui oleh pasien karena penyimpanan dapat 

mempengaruhi stabilitas dan efektifitas obat yang nantinya berdampak pada 

kualitas obat. Pada dimensi assurance (jaminan) rerata skore pada dimensi ini 

adalah 3,21 dengan tingkatan puas dan rerata skore harapan responden adalah 

3,87. Pada dimensi emphaty berupa peduli keluhan pasien, memberikan 

informasi obat dengan ramah serta menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti mempunyai rerata skore 3,28 untuk kualitas pelayanan serta 3,79 

untuk harapan responden. Selanjutnya untuk dimensi tangible (bukti langsung) 

terdapat satu sarana yang memperoleh nilai kurang baik dengan skore 2,71 

karena apotek belum mempunyai ruang khusus untuk pemberian informasi 

konseling, yang seharusnya ada di apotek. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kelima dimensi 

masih pada tingkat puas, sehingga untuk memperoleh tingkatan sangat puas 

apotek perlu meningkatkan pengelolaan sumberdaya seperti peningkatan 

pengetahuan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana 

khususnya ruang khusus konseling dan sarana pendukung seperti buku-buku 

sumber kepustakaan untuk melaksanakan informasi obat. Serta masih banyak 

konsumen apotek yang tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk 

mendukung keberhasilan terapi. Dengan demikian sangatlah perlu diketahui 

bagaimana kepuasan konsumen terhadap Pelayanan Kefarmasian di apotek 

Kabupaten Purbalingga sehingga dapat dilakukan peningkatan kualitas 

pelayanan apotek. Selain itu, kepuasan konsumen perlu diketahui untuk 

mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke apotek yang lain. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak 

apotek di Kabupaten Purbalingga untuk dapat memberikan kualitas pelyanan 

apotek yang baik. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya, apakah konsumen sudah merasa puas terhadap 

Pelayanan Kefarmasian Apotek yang diberikan oleh apotek di Kabupaten 

Purbalingga?   
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap Pelayanan 

Kefarmasian Apotek yang diberikan oleh apotek di Kabupaten Purbalingga. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai masukan untuk apoteker, sehingga pelayanan kefarmasian di 

apotek dapat ditingkatkan dan sebagai masukan untuk peneliti terkait 

gambaran mengenai kinerja pelayanan kefarmasian di Apotek. 
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