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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemberian layanan yang berkulitas bagi pelanggan merupakan 

precondition dari kepuasan dan loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Para 

pelanggan menginginkan nilai maksimal dengan dibatasi oleh biaya 

pencarian, pengetahuan, mobilitas dan penghasilan yang terbatas. Mereka 

membentuk suatu harapan akan nilai dan bertindak berdasarkan hal itu. 

Semakin tinggi persepsi nilai yang dirasakan oleh pelanggan maka semakin 

besar kemungkinan terjadinya hubungan (transaksi). Semakin besar nilai, 

semakin disenangilah produk atau jasa itu.  

Produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk atau jasa yang 

dapat memberikan sesuatu yang dicari oleh konsumen sampai pada tingkat 

cukup. Dalam konteks teori perilaku konsumen, kepuasan lebih banyak 

didefinisikan dari perspektif pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi 

atau menggunakan suatu produk atau jasa. Jika kinerja berada di bawah 

harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat 

puas atau senang. Kepuasan yang tinggi atau kesenangan cenderung akan 

menyebabkan pelanggan berperilaku  positif, terjadinya kelekatan emosional 

terhadap merek, dan juga preferensi rasional sehingga hasilnya adalah 

kesetiaan (loyalitas) pelanggan yang tinggi (Palilati, 2007). 
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Keputusan atau minat menggunakan sebuah jasa atau mengkonsumsi 

sesuatu dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap dan nilai-nilai pelanggan, serta 

berbagai faktor dalam lingkungan sosial pelanggan. Proses keputusan 

memilih barang atau jasa dipengaruhi oleh faktor lingkungan (kualitas 

pelayanan) dan faktor pribadi di dalam diri seseorang (kepercayaan) (Utami, 

2006) 

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di 

rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut 

diperjelas dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 58/Menkes/SK/2014 

tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang menyebutkan 

bahwa pelayanan rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem pelayanan  kesehatan  rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan 

pasien penyedian obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, 

yang terjangkau pada lapisan masyarakat sehingga masyarakt belum merasa 

puas dengan pelayanan informasi obat dalam instalasi farmasi. 

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari 

obat ke pasien yang mengacu kepada Pharmaceutical Care. Kegiatan 

pelayanan  kefarmasian  yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat 

sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sebagai konsekuensi 

perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan 

pengetahuan, ketrampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi 

langsung dengan pasien. 

Pengaruh Kepercayaan dan..., Ari Istanto Gunawan, FE UMP, 2015



 

  

3 

Pihak rumah sakit perlu mengetahui kualitas pelayanan yang telah 

diberikan, dan sampai seberapa jauh mempengaruhi kepuasan konsumennya. 

Hal tersebut penting sebagai acuan dalam pembenahan kualitas pelayanan, 

sehingga pelayanan yang diberikan bisa memberikan kepuasan pada tingkat 

yang optimal. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam rumah 

sakit, akan menciptakan kepuasan bagi para pasien. Secara teorinya, kepuasan 

didefinisikan sebagai suatu reaksi konsumen terhadap pelayanan yang 

diterima dan ditinjau berdasarkan pengalaman yang dialami. Selain itu, 

kepuasan juga mempertimbangkan tentang apa yang dirasakan oleh 

konsumen. Konsumen akan memberikan penilaian tentang suatu yang mereka 

dapatkan (Sari, 2011). 

Kepuasan konsumen akan terpenuhi ketika terdapat kepercayaan 

konsumen terhadap perusahaan, di samping kualitas layanan yang 

memuaskan dari perusahaan terhadap konsumen. Kepercayaan sebagai 

pernyataan yang melibatkan harapan positif yang meyakinkan berkenaan 

dengan seseorang dalam sesuatu yang beresiko, dalam hal ini kepercayaan 

merupakan keyakinan yang dimiliki konsumen terhadap suatu perusahaan 

bahwa perusahaan akan bersikap baik terhadap konsumennya. Konsumen 

yang percaya terhadap suatu perusahaan maka konsumen tersebut akan 

memiliki keyakinan akan keahlian perusahaan tersebut untuk dapat melayani 

secara baik, memuaskan dan dapat diandalkan, juga merupakan suatu 

keyakinan bahwa maksud dan motivasi perusahaan akan membawa 

keuntungan bagi konsumen dan tidak akan berpengaruh negatif dan 

Pengaruh Kepercayaan dan..., Ari Istanto Gunawan, FE UMP, 2015



 

  

4 

merugikan konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap penyedia jasa akan 

meningkatkan nilai hubungan yang terjalin dengan penyedia jasa. Selain itu, 

kurangnya kepercayaan akan dapat berpengaruh terhadap menurunnya 

kemungkinan untuk melakukan perpindahan terhadap penyedia jasa lain. 

Dwyer, dkk (1987) mengemukakan pentingnya kepercayaan untuk 

membangun suatu hubungan bersama. Dalam upaya meningkatkan kepuasan, 

pihak rumah sakit harus senantiasa meningkatkan dan mempertahankan 

kepercayaan terhadap kosnumen. 

Penelitian Baroroh (2011) menunjukkan evaluasi implementasi 

pelayanan informasi obat pasien rawat jalan terlaksana dengan realisasi 

terjadi kesenjangan negatif sebesar (-0,67%). Komponen informasi obat yang 

disampaikan meliputi khasiat, cara penggunaan, aturan pakai, lama 

penggunaan obat, efek samping obat, sedangkan komponen informasi obat 

yang tidak disampaikan di instalasi farmasi Rumah Sakit Yogyakarta yaitu 

informasi jadwal pengobatan, dan tanda-tanda toksisitas. 

Mukti (2013) dalam hasil penelitiannya di RS Woodward Kota Palu 

mengatakan bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien 

dan pengaruh kepuasan terhadap minat untuk menggunakan kembali layanan 

RS adalah kuat dan positif. Hal ini memberikan gambaran bahwa kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit akan memberikan pengaruh 

yang besar bagi kepuasan pasien, sehingga untuk memberikan kepuasan bagi 

pasiennya setiap rumah sakit harus memberikan pelayanan yang memuaskan. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian berjudul “Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pasien di Instalasi Farmasi RSUD PROF. Dr. 

Margono Soekardjo Purwokerto”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan pasien dalam 

pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekardjo Purwokerto?  

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien dalam 

pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekardjo Purwokerto? 

3. Apakah kepercayaan dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kefarmasian di Instalasi 

Farmasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto? 

4. Apakah kepercayaan lebih dominan mempengaruhi kepuasan pasien 

dalam pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi RSUD Prof. Dr. 

Margono Soekardjo Purwokerto? 
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C. Tujuan penelitian  

1. Mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan pasien dalam 

pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekardjo Purwokerto.  

2. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dalam 

pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekardjo Purwokerto. 

3. Mengetahui pengaruh kepercayaan pasien dan kualitas pelayanan secara 

simultan terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kefarmasian di 

Instalasi Farmasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto. 

4. Mengetahui variabel mana yang berpengaruh lebih dominan terhadap 

kepuasan konsumen di Instalasi Farmasi RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekardjo Purwokerto.  

 

D. Batasan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka batasan masalah 

pada penelitian ini meliputi : 

1. Pembahasan tentang pengaruh variabel kepercayaan dan kualitas 

pelayanan secara parsial dan simultan terhadap kepuasan konsumen di 

Instalasi Farmasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto.  

2. Konsumen yang diteliti adalah pasien atau keluarga pasien rawat jalan 

yang menebus obat di Instalasi Farmasi RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekardjo Purwokerto. 
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E. Manfaat penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti 

Sebagai salah satu kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh 

dengan kehidupan yang nyata serta dapat mengetahui besarnya pengaruh 

kepercayaan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam usaha perbaikan 

rumah sakit terhadap informasi obat yang diberikan pada konsumen 

sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien di Instalasi Farmasi RSUD 

Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto. 

3. Bagi Akademis 

Sebagai tambahan literatur pustaka di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto yang mana nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk 

studi banding bagi mahasiswa dalam mengambil penelitian lanjutan 

mengenai permasalahan yang sama. 
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