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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah 

Apotek adalah tempat dilakukan pekerjaan dan penyaluran sediaan 

farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Sediaan farmasi adalah 

obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Perbekalan kesehatan adalah 

semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan. Penanggung jawab dalam mengelola apotek adalah seorang 

apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (Keputusan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004). Sedangkan menurut PP No. 51 Tahun 2009 

apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek 

kefarmasian oleh apoteker. 

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.  

Pelayanan sendiri mengandung makna sebagai aktivitas atau manfaat yang 

ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak 

berwujud dan tidak dapat dimiliki. Sementara itu yang disebut dengan konsumen 

adalah masyarakat yang mendapat manfaat aktivitas yang dilakukan oleh 

organisasi atau petugas tersebut. 

Pengertian yang lebih luas dikatakan oleh Daviddow dan Uttal (1989) 

Pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan 

(whatever enhances customer satisfaction). Namun di lain pihak Sarlito Wirawan 

mengemukakan batasan pengertian pelayanan dalam dua sudut pandang, yang 

pertama bagi pelanggan; pelayanan akan selalu berkaitan dengan rasa senang atau 

tidak senang yang didapatkan pada suatu interaksi yang dilakukannya, dan yang 

kedua, bagi petugas (perusahaan atau organisasi) tentunya pelayanan merupakan 

aktivitas untuk menumbuhkan rasa senang, dan itu berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan orang yang dilayani. 
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Oleh karena itu sebagai upaya agar para apoteker pengelola apotek dapat 

melaksanakan pelayanan kefarmasian yang profesional, keluarlah Keputusan 

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

standar pelayanan kefarmasian di apotek. Adapun tujuan dikeluarkanya 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1027/Menkes/SK/IX/2004 adalah sebagai pedoman praktek apoteker dalam 

menjalankan profesi, melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak 

profesional, serta melindungi profesi dalam menjalankan praktek. 

Adapun garis besar isi dari petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan 

kefarmasian di apotek dibagi menjadi tiga. Pertama adalah pengelolaan sumber 

daya yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia dimana apoteker yang 

merupakan tenaga profesional dituntut untuk mampu menyediakan dan 

memberikan pelayanan yang baik, mempunyai kemampuan untuk mengambil 

keputusan profesional dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan pasien atau 

masyarakat. 

Pengelolaan sumber daya mencakup juga sarana dan prasarana, 

pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainya dan administrasi. 

Yang kedua adalah pelayanan, meliputi pelayanan resep, pelayanan informasi 

obat, promosi dan edukasi, konseling dan pelayanan residensial (home care). 

Pelayanan inilah yang khusus diteliti hubunganya dengan pendapatan apotek oleh 

peneliti. 

Yang ketiga dari petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kefarmasian di 

apotek yaitu evaluasi mutu pelayanan dimana dilakukannya proses penilaian 

kinerja pelayanan kefarmasian di apotek yang meliputi penilaian terhadap sumber 

daya manusia (SDM), pengelolaan perbekalan sediaan farmasi dan kesehatan, 

pelayanan kefarmasian kepada pasien. Tujuan dari evaluasi mutu pelayanan 

adalah untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan pelayanan kefarmasian di 

apotek dan sebagai dasar perbaikan pelayanan kefarmasian selanjutnya. 

Karenanya pelayanan yang baik kepada pasien atau konsumen mungkin 

dapat meningkatkan pendapatan apotek yang menyelenggarakan standar 

pelayanan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan standar pelayanan 
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kefarmasian di apotek. Itulah mengapa pentingnya tujuan dilakukan penelitian 

hubungan  antara profil pelayanan kefarmasian apotek dengan pendapatan. 

Studi kasus mengenai profil pelayanan apotek berdasarkan petunjuk teknis 

pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek (Keputusan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004) terhadap pendapatan apotek 

dilakukan di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

1.2 Rumusan masalah  

 Bagaimana profil pelayanan kefarmasian apotek di wilayah Kecamatan 

Sukun, Kota Malang dan adakah hubungan antara profil pelayanan kefarmasian 

apotek dengan pendapatan apotek di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui profil pelayanan kefarmasian apotek di wilayah 

Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara profil pelayanan kefarmasian 

apotek dengan pendapatan apotek di wilayah Kecamatan Sukun, Kota 

Malang. 

1.4 Hipotesis 

 Ada hubungan antara profil pelayanan kefarmasian apotek dengan 

pendapatan apotek di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

1.5 Manfaat penelitian 

1.  Bagi peneliti 

 Peneliti dapat mengetahui profil pelayanan kefarmasian apotek di 

wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

 Peneliti dapat mengetahui adakah hubungan antara profil 

pelayanan kefarmasian apotek dengan pendapatan apotek di 

wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

 Peneliti dapat mengetahui tingkat pendapatan apotek-apotek di 

wilayah  Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

 Sebagai salah satu prasyarat yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan pendidikan sarjana farmasi di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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2. Bagi apotek  

 Memberikan informasi tentang profil pelayanan kefarmasian 

apotek yang ada di Kecamatan Sukun, Kota Malang 

 Sebagai bahan evaluasi bagi apotek-apotek di wilayah Kecamatan 

Sukun khususnya dan wilayah Kota Malang umumnya, untuk 

meningkatkan pelayanan kefarmasian. 

 Sebagai referensi apotek untuk lebih memperhatikan pelayanan 

kefarmasian apotek berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di 

apotek.  

 Sebagai referensi apotek guna memperoleh pendapatan yang lebih 

baik. 

3. Bagi masyarakat 

 Masyarakat mendapatkan pelayanan kefarmasian yang profesional. 

4. Bagi mahasiswa 

 Sebagai bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

 


