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BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke klien

yang mengacu kepada asuhan kefarmasian (Pharmaceutical Care). Kegiatan yang semula

hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang

komprehensif  yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup klien (ISFI, 2004)

Asuhan kefarmasian (Pharmaceutical Care) seperti didefinisikan oleh Hepler dan

Strand, adalah merupakan bentuk tanggung jawab moral profesi apoteker dalam

penyediaan layanan sehubungan dengan terapi obat  dengan tujuan untuk memperoleh

kepastian efek terapi yang dapat meningkatkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup klien

( Hepler dan Strand, 1998). Sehingga asuhan kefarmasian ini merupakan penjabaran dari

adanya pendekatan yang di fokuskan pada klien, yang melibatkan kebutuhan klien terkait

obat, dan hal-hal yang diperlukan klien  selama mendapat pelayanan yang merupakan

tanggungjawab farmasis untuk membuat klien merasa yakin bahwa terapi obat yang

diterima sudah efektif, aman, dan sesuai indikasi serta mengidentifikasi, mencegah dan

mengatasi masalah yang berhubungan dengan obat (Drug related problem)

Salah satu bentuk asuhan kefarmasian adalah self medication / swamedikasi.

Yang oleh World Health Organization (WHO) didefinisikan sebagai pemilihan dan

penggunaan obat baik obat modern maupun obat tradisional oleh seseorang untuk

mengobati penyakit atau gejala yang dikenali sendiri (WHO, 1998). Dan merupakan

penggunaan obat non-resep oleh seseorang atas inisiatif sendiri (FIP, 1999). Dalam sistem

penyelenggaraan kesehatan, pengobatan sendiri menjadi upaya utama dan terbesar yang di

lakukan masyarakat, sehingga peranannya tidak dapat diabaikan begitu saja (sukasediati,

1999). Maka indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kebenaran dari

swamedikasi antara lain tepat obat, tepat golongan, tepat dosis, tepat waktu dan waspada

efek samping (Departemen Kesehatan RI, 1996).

Menurut WHO, peran farmasis dalam swamedikasi antara lain sebagai

komunikator, penyedia obat yang berkualitas, pengawas dan pelatih, kolaborator dan

http://www.Word-to-PDF-Converter.net
http://www.Word-to-PDF-Converter.net


 ( Word to PDF Converter - Unregistered ) 
http://www.Word-to-PDF-Converter.net

promotor kesehatan (WHO, 1998) terutama tanggung jawab professional farmasis untuk

memberi informasi dan saran yang objektif tentang swamedikasi dan obat-obatan yang

tersedia untuk swamedikasi.

Farmasis mempunyai tanggung jawab yang penuh dalam semua keputusan, yaitu

memutuskan benar atau tidak atas diagnosa sendiri yang dilakukan oleh klien, perlu atau

tidak untuk berkonsultasi dengan dokter dan terakhir memutuskan produk mana yang

direkomendasikan (Gibson, 1970). Dan The International Pharmaceutical Federation

(FIP) menjelaskan bahwa tanggung jawab farmasis dalam swamedikasi antara lain

mendampingi dan memberikan saran kepada klien dalam pemilihan produk obat,

memberikan informasi tentang segala kemungkinan yang terjadi selama pemakaian,

menyarankan rujukan kepada dokter dan memberitahukan cara penyimpanan obat yang

benar (FIP, 1999)

Implementasi dari tanggung jawab dan tugas farmasis sebagai tenaga

professional, salah satunya adalah pelayanan yang di lakukan di apotek sebagai wadah

penyelenggaraan profesi kefarmasian. Untuk dapat menilai / mengukur tingkat pelayanan

di apotek, maka tolok ukur yang di gunakan adalah kepuasan klien, yang merupakan

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara

persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk atau jasa dan harapan –

harapannya, dimana kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan

harapan (Kotler, 2004). Karena itu tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai dari sudut

pandang perusahaan (Apotek), tetapi harus di lihat dari sudut pandang konsumen

(Rangkuti, 2002).

Pelayanan konsumen dapat berupa produk, jasa, atau campuran produk dan jasa.

Apotek merupakan pelayanan produk dan jasa yang dikaitkan dengan kepuasan klien,

sehingga tolak ukur yang digunakan adalah kesesuaian antara kinerja atau pelayanan

informasi obat yang di berikan apotek dengan kenyataan yang diharapkan klien. Maka dari

itu harus ada 5 determinan atau variabel yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan

informasi obat di apotek, antara lain Reliability (kehandalan), Responsiveness

(ketanggapan), Assurance (jaminan), Empathy (empati), Tangibles (bukti langsung)

(Kotler, 2004).
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Kelima penentu kualitas jasa inilah yang digunakan sebagai dasar pengukuran

tingkat kepuasan klien terhadap pelayanan informasi obat pada swamedikasi sebagai

pelayanan jasa yang disediakan oleh apotek.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang kepuasan

klien terhadap pelayanan informasi obat pada swamedikasi. Penelitian ini dilakukan di

apotek – apotek di wilayah kecamatan Lowokwaru kota Malang, mengingat  daerah ini

merupakan daerah padat penduduk yang sebagian besar penduduknya dengan strata

pendidikan cukup tinggi, sehingga kecenderungan untuk melakukan swamedikasi sangat

besar. Oleh karena itu pelayanan informasi obat pada swamedikasi sangat perlu, untuk

meminimalisir kemungkinan terjadinya drug related problem dan kesalahan penggunaan

obat serta pemberian informasi terkait obat yang didapatkan, sehingga dapat meningkatkan

loyalitas klien, kepatuhan klien demi tercapainya peningkatan kualitas hidupnya dan yang

paling penting adalah peningkatan kualitas pelayanan di apotek.

2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka hal yang menjadi

permasalahan dari penelitian ini adalah :

”Bagaimanakah kepuasan klien terhadap pelayanan informasi obat pada swamedikasi pada

beberapa apotek di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”

3.   Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan pasien yang

melakukan swamedikasi dengan menggunakan analisa kesesuaian antara kepentingan

(harapan) unsur-unsur pelayanan informasi obat terhadap kinerja pelayan yang telah

dilakukan di beberapa apotek di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

4.   Manfaat Penelitian

1.  Bagi Peneliti

http://www.Word-to-PDF-Converter.net
http://www.Word-to-PDF-Converter.net


 ( Word to PDF Converter - Unregistered ) 
http://www.Word-to-PDF-Converter.net

Peneliti dapat mengetahui kepuasan klien terhadap pelayanan informasi obat

swamedikasi pada apotek di wilayah Kecamatan Lowokwaru

1. Bagi Instansi

Sebagai bahan evaluasi bagi Apotek khususnya di wilayah Kecamatan

Lowokwaru Kota Malang untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian yang

bekaitan dengan pemberian informasi pada pengobatan swamedikasi.

Sebagai bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian

selanjutnya.
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