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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Helni (2015), yang berjudul 

“Tingkat Kepuasan Pasien terhadap pelayanan apotek di Kota Jambi”, dengan 

desain penelitian yang digunakan adalah penelitian cross sectional yang 

bersifat deskriptif. Alat pengumpul data adalah wawancara kepada 

pengunjung apotek. Hasilnya 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 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 tersebut, kelima dimensi masih 

pada tingkat puas, sehingga untuk memperoleh tingkatan sangat puas apotek 

perlu meningkatkan pengelolaan sumberdaya seperti peningkatan 
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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. 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu “Tingkat Kepuasan 

Konsumen Terhadap Pelayanan Kefarmasian Apotek di Kabupaten 

Purbalingga”. Dengan jenis penelitian Deskriptif dengan model pendekatan 

secara observasional analitik dengan desain penelitian cross sectional. 

Pengumpulan data menggunakan angket Kuesioner. Data diolah dengan data 

Kuesioner, kemudian diskoring. Analisis data menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas dengan menggunakan Alpha-Cronbach . 

 

B. Landasan Teori  

1. Apotek 

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.51 tahun 2009 tentang 

Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan Apotek adalah Suatu 

sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian 

oleh apoteker. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk 

pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, 

penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan 

obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta 

pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. 

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 pasien dilengkapi dengan meja, 

kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medis pasien. 

d. Ruang racikan. 

e. Tempat pencucian alat (Depkes RI, 2006) 
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2. Apoteker 

Apoteker adalah Sarjana farmasi yang telah lulus sebagai 

apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. 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. 

Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk 

melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta 

mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan 

semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian. 

(PerMenKes No. 35 tahun 2014) 

Menurut WHO, apoteker memiliki tujuh peran penting dengan 

istilah “the seven stars of pharmacist”, yaitu : 

a. Care Giver (Pember Layanan) 

Apoteker memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk 

pelayanan klinis, analisis, teknis yang sesuai dengan perundang-

undangan. Dalam memberikan pelayanan kefarmasian apoteker 

maupun berinteraksi dengan individu atau populasi. Apoteker harus 

memiliki intergitas dan kesinambungan dengan tenaga kesehatan 

lainnya, serta memiliki kualitas dalam melakukan pelayanan. 

b. Desicion Maker (Pembuat Keputusan) 

Pekerjaan kefarmasian memiliki dasar dalam melakukan 

pekerjaannnya yaitu, penggunaan obat yang efektif, efikasi dan biaya 
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yang efisien sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 

kemampuan untuk mengevaluasi, mensintesis dan membuat 

keputusan dalam bertindak. 

c. Communicator (Komunikatif) 

Apoteker memiliki  peran penting dalam menghubungkan 

antara pasien dengan dokter. Oleh sebab itu, apoteker harus memiliki 

pengetahuan yang luas dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

tenaga kesehatan lain dan masyarakat. Komunikasi baik meliputi 

komunikasi verbal, non verbal dan memiliki kemampuan dan 

pendengar yang baik. 

d. Leader (Pemimpin) 

Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi 

pemimpin. Kepemimpinan yang diharapkan meliputi keberanian 

mengambil keputusan yang simpati dan efektif, serta kemampuan 

mengkomunikasikan dan mengelola hasil keputusan. 

e. Manager 

Apoteker harus efektif dalam mengelola sumber daya 

(manusia, fisik, anggaran) dan informasi, juga harus dapat dipimpin 

dan memimpin orang lain dalam tim kesehatan. Apoteker juga harus 

tanggap terhadap kemajuan teknologi informasi dan bersedia berbagi 

informasi mengenai obat dan hal-hal yang berhubungan dengan obat. 

f. Teacher (Pengajar) 

Apoteker bertanggung jawab untuk membantu pendidikan 

dan pelatihan bagi calon apoteker dan masyarakat umum. Selain 

memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada orang lain, 

apoteker juga menyediakan kesempatan umtuk mendapatkan 

pengetahuan yang baru dan menyempurnakan ketrampilan yang 

telah dimiliki. 

g. Life-long learner (Pelajar Seumur Hidup) 

Apoteker harus senang belajar sejak dari kuliah dan semangat 

belajar harus selalu dijaga walaupun sudah bekerja untuk menjamin 

bahwa keahlian dan kerampilannya selalu baru dalam melakukan 

praktek profesi. 
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3. Pelayanan Kefarmasian di Apotek 

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. 

Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk 

melakukan monitoring penggunaan obt, melakuakn evaluasi serta 

mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan 

semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasiaan. 

a. Jenis-jenis Pelayanan Kefarmasiaan di Apotek 

1) Pelayanaan disaat penjualan (Sales Service) 

Sales Service adalah : pelayanan yang diberikan oleh 

apotek kepada konsumen pada saat konsumen sedang membeli 

obat di apotek. Jenis pelayanan ini dapat berupa (Umar, 2005) : 

a) Keramahan (Friendliness) yaitu : sikap petugas disaat 

menyambut kedatangan konsumen. 

b) Keamanan (savetiness) dan kenyamanan (confortness) 

ruang tunggu yaitu : petugas apotek selalu menjaga 

keamanan dan kenyamanan fasilitas konsumen. 
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c) Kelengkapan (avaibility) perbekalan farmasi yaitu : petugas 

apotek harus menjaga kelengkapan barang (stock), sehingga 

dapat meringankan beban. 

d) Kecepatan (speediness) pelayanan yaitu : petugas apotek 

harus selalu bekerja teliti dan cepat agar waktu tunggu 

memperoleh obat tidak terlalu lama, sehingga dapat 

mengurangi kegelisahan atau kecemasan dan tingkat 

emosional konsumen yang labil. 

e) Harga (price) yang sesuai dengan kualitas barang dan 

pelayanan yaitu : petugas apotek harus dapat menjadi 

penasehat (advisor) terhadap setiap kelas konsumen yang 

datang, agar konsumen dapat memperoleh obat dengan 

harga yang tidak mahal, sehingga dapat meringankan biaya 

yang harus dikeluarkan, karena tidak semua konsumen 

berasal dari orang kaya yang mampu membayar biaya obat. 

f) Kecekatan dan keterampilan (emphaty) yaitu : petugas 

apotek selalu siap untuk membantu dan memberikan jalan 

keluar (alternatif solusi) bila ada hambatan dengan harga 

ketersediaan bahan obat yang diperoleh konsumen. 

g) Informasi (informative) yaitu : petugas apotek baik diminta 

ataupun tidak harus pro-aktif memberikan informasi tentang 

cara dan waktu menggunakan obat, jumlah pemakaian 

dalam sehari, cara menyimpan perbekalan farmasi dirumah, 

cara mengatasi efek samping yang mungkin terjadi, 

sehingga dapat membuat konsumen merasa aman dengan 

obat yang dibeli. 

h) Bertanggungjawab (responsible) yaitu : petugas apotek 

selalu memberikan nomor telfon khusus apotek yang dapat 

dihubungi konsumen bila terjadi dengan obat yang dibeli. 

2) Pelayanan Sesudah Penjualan (After Sales Service) 

After Sales Service adalah : Pelayanan yang diberikan 

oleh apotek kepada konsumen setelah konsumen membeli dan 

menggunakan obat. 
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Jenis pelayanan ini antara lain berupa : 

a) Penyediaan informasi data penggunaan obat konsumen 

(costumer medication profile) yaitu : petugas apotek 

menyediakan data-data konsumen pada waktu membeli 

obat, jenis obat yang dibeli, nama dan alamat dokter penulis 

resep konsumen yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh 

konsuemn (kecuali setelah 3 tahun), sehingga dapat 

membuat konsumen merasa nyaman terhadap keamanan 

dokumen obat-obat yang pernah digunakan. 

b) Peduli (care) terhadap penggunaan obat oleh konsumen, 

yaitu : setelah 3-4 hari petugas apotek menanyakan efek 

obat terhadap penyakitnya, cara dan waktu penggunaan obat 

yang dilakukan, jumlah obat yang digunakan dalam sehari, 

penyimpanan obat dirumah dan efek samping yang dialami 

oleh konsumen. 

c) Jaminan (guarantee) yaitu : petugas apotek siap mengganti, 

menukar obat yang rusak, kurang atau tidak sesuai dengan 

permintaan resepnya dan mengantarkan kerumah konsumen 

tanpa aa tambahan biaya yang dibebankan pada konsumen. 

d) Dapat diandalkan (reliable) yaitu : petugas apotek cepat 

dalam memberikan bantuan atau memberikan informasi 

jalan keluar terhadap keluhan mengeai khasiat obat yang 

digunakan atau efek samping yang dialami oleh konsumen. 

4. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan Konsumen adalah tingkat perasaan seorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan 

dengan harapannya. Tingkat kepuasan adalah Fungsi dari perbedaan 

kinerja yang dirasakan dengan harapan. Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan 

harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika 

kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi 

harapan, pelanggan amat puas atau senang. 
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a. Variabel  Kepuasan Konsumen 

1) Responsiveness (daya tanggap) 

Responsiveness (ketanggapan) merupakan keinginan 

para staff untuk membantu para pelanggan dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap. 

2) Reliability (kehandalan) 

Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 

memuaskan. 

3) Assurance (jaminan) 

Assurance (jaminan) yaitu mencakup pengetahuan, 

kemampuan, kesopanan dan sifat dipercaya yang dimiliki para 

staff, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. 

4) Emphaty (empati) 

Emphaty (empati) yaitu meliputi kemudahan dalam 

melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, 

dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

5) Tangibles (bukti langsung) 

Tangibles (bukti langsung) yaitu meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. 

b. Metode Pengukuran Kepuasan 

Pada prinsipnya kepuasan pelanggan dapat diukur dengan 

berbagai macam metode dan teknik mengidentifikasi empat metode 

untuk mengukur kepuasan pelanggan : 

1) Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang luas kepada para pelanggan 

perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran, komentar, saluran 

telepon bebas pulsa dan lain-lain. Informasi yang diperoleh ini 

dpat memberikan ide cemerlang dan masukan yang berharga 

kepada perusahaan sehingga memungkinkannya untuk bereaksi 

dengan tanggap dan cepat untuk mengatsi masalah-masalah 

yang timbul. 
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2) Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai 

kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa 

orang (Ghost Shopping) untuk berperan atau bersikap sebagai 

konsumen potensial produk perusahaan pesaing. Mereka 

kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan 

dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka. 

3) Lost Customer Analysis 

Perusahaan sebaiknya menghubungi pelanggan yang 

berhenti atau telah pindah dengan menggunakan produk/jasa 

perusahaan pesaing agar dapat memahami mengapa hal itu 

terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan 

perbaiakn/penyempurnaan selanjutnya. 

4) Survei Kepuasan Pelanggan 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan 

pelanggan dilakukan dengan penelitian survei, baik survei 

melalui pos, telepon maupun wawancara pribadi. Hal ini karena 

melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan 

umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga 

memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh 

perhatian terhadap pelanggannya. 

c. Model Pengukuran Kepuasan 

Model pengukuran kepuasan pelanggan terdapat dua variabel 

kognitif, yakni harapan prapembelian (prepurchase expectation) 

yaitu keyakinan kinerja yang diantisipasi dari produk atau jasa dan 

disconfirmation yaitu perbedaan antara harapan prapembelian dan 

persepsi purnabeli (post purchase perception). Penilaian 

kepuasan/ketidakpuasan model expectancy disconfirmation ada tiga 

jenis, yaitu positiv disconfirmation (bila kinerja melebihi yang 

diharapkan), simple disconfirmation (bila keduanya sama), dan 

negative disconfirmation (bila kinerja lebih buruk daripada yang 

diharapkan). 
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