
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dunia kesehatan di Indonesia terus berbenah untuk mencapai pelayanan 

kesehatan yang maksimum yang berdasar pada peningkatan kualitas hidup pasien. 

Peningkatan kualitas hidup pasien yang dimaksud bukan hanya bagaimana pasien 

sembuh dari penyakit yang ia derita tetapi juga begaimana kualitas nilai sehat 

dapat meningkat. Mulai dari pemerintah dalam hal tersebut membuat regulasi, 

petugas kesehatan hingga akademisi terus berjuang untuk berbenah dalam 

masalah tersebut. 

Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi tempat 

tujuan berikutnya setelah seorang pasien meninggalkan tempat praktek dokter 

untuk berobat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 

2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan 

kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker . Menurut 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) No. 

1332/MENKES/SK/X/2002, tentang Perubahan atas Peraturan Menkes RI No. 

922/MENKES/PER/X/1993 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin 

Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat 

dilakukan pekerjaan kefarmasian penyaluran perbekalan farmasi kepada 

masyarakat. 

Di Apotek pelayanan kefarmasian kini telah berubah, pelayanan yang 

diberikan seorang Apoteker di Apotek haruslah berdasar pada Pharmaceutical 

Care, yakni bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi Apoteker 

dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan 

begitu farmasis dituntut untuk dapat memberikan jaminan bahwa segala keputusan 

didasarkan pada pertimbangan pelayanan kepada pasien dan aspek ekonomi. 

Dengan demikian pasien dan masyarakat akan diuntungkan dengan kegiatan 

kefarmasian. 



Asuhan kefarmasian diapotek secara umum dapat digambarkan, yang 

mana pekerjaan kefarmasian diapotek bisa meliputi antara lain produksi, 

pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran obat, 

pelayanan obat atas resep dokter dan informasi obat. Sedangkan pengembangan 

obat, bahan obat dan obat tradisional kelihatannya belum dimungkinkan. Pada 

pengembangan ini, yang mungkin bisa melibatkan para praktisi di apotek hanya 

masalah formulasi (komposisi yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan). 

(HISFARMA,2009) 

Dalam mencapai tujuan terwujudnya pelayanan kefarmasian yang 

maksimal Pemerintah dalam hal ini Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan 

Klinik Direktorat Jendral Pelayanan Farmasi Departemen Kesehatan bekerja sama 

dengan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia pada tahun 2003 menyusun standar 

palayanan farmasi di Apotek yang tertuang dalam keputusan mentri kesehatan 

Republik Indonesia  No.1027/MENKES/SK/IX/2004. Standar kompetensi 

Apoteker di apotek ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pelayanan 

yang tidak profesional, melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak 

wajar, sebagai pedoman dalam pengawasan praktek apoteker dan untuk 

pembinaan serta meningkatkan mutu pelayanan farmasi di apotek. Standar 

pelayanan tersebut mencakup pengelolaan sumber daya dan pelayanan.(Direktorat 

Jendral Pelayanan Farmasi,2003) 

Berdasarkan penelitian gambaran pelaksanaan standar pelayanan 

kefarmasian yang telah dilakukan di apotek DKI Jakarta tahun 2003 adalah 76,5% 

apotek tidak memenuhi standar pelayanan obat non resep, 98,5% apotek tidak 

memenuhi standar pelayanan KIE, 67,6% apotek tidak memenuhi standar 

pelayanan obat resep dan 5,8% apotek tidak memenuhi standar pengelolaan obat 

di apotek. Rerata skor pelaksanaan dari keempat bidang tersebut adalah 61,02 

(masuk dalam kategori kurang baik) (Angki, 2004). 

Standar kefarmasian yang telah di buat seharusnya bukan saja memiliki 

kepentingan kepada masyarakat tetapi juga harus berdampak positif bagi Apotek. 

Penerapan standar kefarmasian di Apotek memicu semua pengusaha Apotek 

untuk berpacu meningkatkan pengelolaan Apotek baik dari sisi sumber daya 

manusia maupun dari aspek manajement apotek tersebut, selain itu peningkatan 



mutu pelayanan ke pada konsumen juga menjadi titik berat dalam pelaksanaan 

standarisasi pelayanan kefarmasian. Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan adalah 

yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan kesehatan yang di satu pihak dapat 

menimbulkan kepuasan pada setiap pasien, serta di pihak lain tata cara 

penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah 

ditetapkan (Azwar, 1996). 

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. 

Pelayanan konsumen dapat berupa produk dan jasa, atau campuran produk 

dan jasa. Apotek merupakan pelayanan produk dan jasa yang dikaitkan dengan 

kepuasan customer. Model yang komperhensif dengan fokus utama pada 

pelayanan produk dan jasa meliputi lima dimensi penilaian yaitu realiability 

(kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), emphaty 

(empati), dan tangibles (bukti langsung). (khasanah et al,2003) 

Selain memiliki fungsi sosial sebagai tempat pengabdian dan 

pengembangan jasa pelayanan pendistribusian dan informasi obat perbekalan 

kesehatan, apotek juga memiliki fungsi ekonomi yang mengharuskan suatu apotek 

memperoleh laba untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kelangsungan 

usahanya. Oleh karena itu apoteker sebagai salah satu tenaga professional 

kesehatan dalam mengelola apotek tidak hanya dituntut dari segi teknis 

kefarmasian saja tapi juga dari segi manajemen. 

Jika pelaku usaha apotek melakukan standar pelayanan kefarmasian di 

apotek dengan benar dan sesuai maka di harapkan bukan hanya kepuasan 

konsumen yang didapat, di harapkan omset apotek juga meningkat. Pendapatan 

adalah arus masuk atau peningkatan nilai aset dari suatu en tity atau penyelesaian 

kewajiban dari en tity atau gabungan dari keduanya selama periode tertentu yang 

berasal dari penyerahan/ produksi barang, pemberian jasa atas pelaksana kegiatan 

lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang 

berjalan.(Harahap,1999)  



Kekecewaan atau ketidakpuasan yang dirasakan konsumen terhadap 

Apotek akan berdampak buruk bagi apotek itu sendiri dan konsumen yang kecewa 

akan beralih ke Apotek lain. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kosumen 

beralih ke pada apotek lain, yaitu : sikap masa bodoh yang diperlihatkan pegawai 

apotek, harga obat yang mahal, tidak puas terhadap produk yang dibeli. Hal 

tersebut tentunya akan berakibat pada turunnya jumlah konsumen dan pada 

akhirnya omset dari apotek juga akan menurun. 

Dalam penelitian ini akan dilihat hubungan antara pelaksanaan standar 

pelayanan kefarmasian di apotek dengan nilai omset yang di dapat apotek wilayah 

kotamadya Malang di kecamatan Blimbing.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakan yang telah diuraikan, maka hal yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah ada hubungan antara standar 

pelayanan kefermasian di apotek dengan nilai omset apotek yang ada di wilayah 

kecamatan Belimbing kota Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan profil Apotek yang melaksanakan standar 

pelayanan kefarmasian di apotek dan apotek yang tidak melaksanakan standar 

pelayanan kefarmasian di apotek dengan nilai omset yang dihasilkan di beberapa 

apotek wilayah kecamatan Belimbing kota Malang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

-  Peneliti dapat mengetahui tingkat pendapatan suatu apotek pada   

beberapa apotek di wilayah Kecamatan Belimbing Kota Malang. 

- Sebagai salah satu prasyarat yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan pendidikan sarjana farmasi di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

2. Bagi apotek dan institusi pendidikan 

-   Sebagai bahan evaluasi bagi apotek-apotek di wilayah Kecamatan 

Belimbing khususnya dan wilayah Kota Malang umunya, untuk 

meningkatkan pelayanan kefarmasian. 



-  Sebagai bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

-  Sebagai refrensi Apotek guna memperoleh pendapatan yang lebih 

baik. 

3. Bagi masyarakat 

-    Masyarakat mendapatkan pelayanan kefarmasian yang profesional. 

1.5 Hipotesis 

Penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek berdampak terhadap 

peningkatan omset apotek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


