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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah 

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 

strategi manajemen untuk mengembangkan apotek agar tetap eksis dan 

berkembang. 

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. 

Apotek merupakan tempat untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, 

penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. 

Fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian apoteker yang telah 

mengucapkan sumpah jabatan dan sebagai sarana farmasi untuk melakukan 

peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat serta sarana 

penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan 

masyarakat secara meluas dan merata (Anonim,2009). 

Pelayanan kefarmasiaan saat ini telah berubah orientasinya dari obat 

kepada pasien yang berazaskan asuhan kefarmasiaan (pharmaceutical care). 

Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker pengelola apotek 

dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat 

melakukan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain 

adalah melaksanakan pelayanan resep, pelayanan obat bebas, obat bebas terbatas, 

obat wajib apotek, dan perbekalan kesehatan lainnya juga pelayanan informasi 
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obat dan monitoring penggunaan obat agar tujuan pengobatan sesuai harapan dan 

terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari 

kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses 

pelayanan kefarmasian, untuk itu apoteker harus berupaya mencegah dan 

meminimalkan masalah yang terkait dengan obat (drug related problem) dengan 

membuat keputusan professional untuk tercapainya pengobatan yang rasional. 

 Sebagai upaya agar para apoteker pengelola apotek dapat melaksanakan 

pelayanan kefarmasian yang professional, telah dikeluarkan keputusan Menteri 

Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang standar 

pelayanan kefarmasian di Apotek. Adapun tujuan dikeluarkan standar tersebut 

adalah sebagai pedoman praktek apoteker dalam menjalankan profesi, melindungi 

masyarakat dari pelayanan yang tidak professional, serta melindungi profesi 

dalam menjalankan praktek (KEPMENKES,2004). 

 Dalam pelayanan kefarmasian di apotek dibutuhkan pengelolaan sediaan 

farmasi dan perbekalan kesehatan yang mendukung dalam pelaksanaan standar 

pelayanan kefarmasian. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

adalah suatu proses yang merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari 

perencanaan, pangadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyerahan dengan 

tujuan tersediannya perbekalan farmasi yang bermutu serta jumlah, jenis dan 

waktu yang tepat. 

Pelayanan kefarmasian diapotek juga tidak lepas dari bagaimana kerja dari 

pada seorang farmasis yang ada di apotek tersebut. Seorang apoteker harus bisa 

menjadi sebagaimana yang terdapat dalam sevenstar farmasi. 

Selain memiliki fungsi sosial sebagai tempat pengabdian profesi kesehatan 

dan pengembangan jasa pelayanan, pendistribusian dan informasi obat, 

perbekalan kesehatan, apotek juga memiliki fungsi ekonomi yang mengharuskan 

suatu apotek memperoleh laba dari gabungan produk dan jasa 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.  
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Pelayanan pasien di apotek dapat berupa produk, jasa, atau gabungan  

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

dengan pendapatan. Dalam hal ini apotek menyediakan sediaan farmasi (obat, 

bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) dan juga alat kesehatan yang menjadi 

pemuas kebutuhan pasien dan jasa yang diberikan kepada pasien adalah 

pelayanan. Dari perputaran antara produk dan jasa inilah yang menghasilkan 

pendapatan. Pendapatan sesuatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan 

(apotek), tanpa ada pendapatan mustahil akan didapat penghasilan. Pendapatan 

adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan (apotek) yang biasa 

dikenal atau disebut penjualan, penghasilan jasa, bunga, royalti dan sewa. Hal 

inilah yang digunakan sebagai dasar pengukuran hubungan standar pelayanan di 

apotek dengan pendapatan di apotek. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

hubungan standar pelayanan kefarmasian di apotek terhadap omset pada apotek. 

Penelitian ini dilakukan di apotek-apotek di daerah Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang. 

1.2 Rumusan masalah 

Apakah ada hubungan antara profil apotek  dengan pendapatan/income 

dari apotek yang berada di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ? 

1.3 Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui profil standar kefarmasian apotek dengan pendapatan 

apotek pada periode waktu tertentu di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 

1.4 Hipotesis 

Ada hubungan profil apotek dengan pendapatan atau income yang 

didapatkan oleh apotek yang ada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1 Bagi peneliti 

1. Peneliti dapat mengetahui tingkat pendapatan suatu apotek pada 

apotek yang ada di Kecamatan Lowokwaru kota Malang. 

2. Sebagai salah satu prasyarat yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan pendidikan Sarjana Farmasi di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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1.5.2 Bagi apotek di institusi pendidikan 

Menambah informasi dan peningkatan pelayanan kefarmasian Apotek  

yang ada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

1.5.3 Bagi Instansi 

Sebagai bahan evaluasi bagi Apotek khususnya di wilayah Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian sesuai 

standar yang ada. 

1.5.4 Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya profesi Apoteker 

di Apotek dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. 


