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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting yang diharapkan oleh selurh 

masyarakat, maka pemerintah dan masyarakat melakuk berbagai upaya untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan. Dalam undang-undang nomor 23 

Tahun 1992 tentang kesehatan dapat di definisikan sebagai keadaan kesejahteraan 

badan, sosial, dan jiwa yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 

sosial ekonomi. Menurut World Health Organization (WHO), sehat adalah suatu 

keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial bukan sekedar tidak sakit atau 

cacat. Kesehatan dapat tercapai apabila masyarakat selalu menjaga dirinya dari 

segala faktor penyebab penyakit, sehingga meminimalisir bertambahnya jumlah 

pasien di rumah sakit. Pemeritah harus mengusahakan rumah sakit untuk 

menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai dan dapat di akses dengan 

mudah oleh masyarakat umum (Sutama, 2013). Rumah sakit memiliki fungsi 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berperan 

penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai sarana 

kesehatan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, rumah sakit harus memiliki 

sarana dan prasarana penunjan kesehatan, salah satunya yaitu Instalasi Farmasi 

Rumah Sakt (IFRS) (Mulyadi, dkk, 2013). Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

merupakan salah satu sarana medis yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan 

pasien. sebagai unit pelakasana kefarmasian, Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

(IFRS) memiliki fungsi secara umum, yaitu utuk perencanaan obat, mengadakan 

barang farmasi, mengelola obat dan mendisribusikannya kepada pasien, serta 

bertanggung jawab atas pengadaan dan penyajian informasi obat bagi pasien 

pelayanan farmasi klinik dan dispensing obat berdasarkan resep bagi pasien rawat 

inap dan rawat jalan (Siregar dan Amalia, 2004; Purwastuti, 2005). Pasien rawat 

jalan merupakan pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan rumah sakit. 

Pasien rawat jalan tidak menginap di rumah sakit tetapi berada di rumah degan 

melakukan pengobatan berdasarkan rujukan dari pelaksana pelayanan kesehatan 
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melakukan pengobatan erdasarkan rujukan dari pelaksana pelayanan kesehatan 

atau rumah sakit. Sehingga, pasien rawat jalan berhak menerima pelayanan 

kefarmasian yang berkualitas di Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

(Mardiyanti, 2007). 

Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan No. 

1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standart Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, 

kualitas pelayanan kefarmasian yang baik terhadap pasien mencakup dalam 

pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar 

dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta 

kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dan 

meminimalisir waktu dengan maksud yakni mengenai lama pelayanan yang 

diukur dengan waktu (yang telah ditetapkan), serta memiliki prosedur tetap untuk 

menjamin kualitas pelayanan kefarmasian sesuai standar yang telah ditetapkan 

(PP 51, 2009). 

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit membutuhkan persepsi pasien 

terhadap instalasi farmasi itu sendiri untuk memberikan hasil positif bagi upaya 

peningkatan pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS). Dalam 

memberikan pelayanan kefarmasian harus memiliki model yang komperhensif 

dengan lima dimensi penilaian yaitu reliability (kehandalan), responsivness 

(ketanggapan), assurance (jaminan), emphaty (empati), dan tangibles (bukti fisik). 

Kualitas pelayanan kefarmasian yang semakin baik akan menghasilkan kepuasan 

pasien yang tinggi dan lebih baik dari sebelumnya (Harianto dkk, 2005). 

Kepuasan pasien merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian. Kepuasan pasien sangat 

berhubungan dengan kenyamanan, keramahan, dan kecepatan pelayanan 

kefarmasian (Suwarni dan Mayasari, 2011). Kepuasan pasien akan didapatkn 

apabila harapan pasien akan pelayanan kefarmasian dapat terpenuhi dengan baik 

(Wijono, 2000). Instalasi farmasi di dalam menyelenggarakan pelayanan 

kefarmasian masih banyak dijumpai kekurangan sehingga jika dilihat dari segi 

kualitas masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan 

masih munculnya berbagai keluhan masyarakat melalui media massa. Jika kondisi 

ini tidak di respon maka akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap 
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rumah sakit sendiri. Mengingat fungsi utama rumah sakit adalah melayani 

masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas 

pelayanan kefarmasian (Sutama, 2013). 

Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dr. 

Sayidiman Kota Magetan karena lokasi Rumah Sakit dr. Sayidiman berada di 

pusat Kota Magetan dan merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada sehingga 

menjadi rujukan pertama bagi seluruh masyarakat Kota Magetan apabila 

mengalami masalah dengan kesehatan mereka. Selain itu, menurut BAPPEDA 

(Badan Perencana Pembangunan Daerah) Kota Magetan, rumah sakit yang sudah 

berdiri sejak tahun 1914 ini merupakan salah satu rumah sakit sebagai unit 

swadana daerah yang selalu berkemang setiap tahunnya. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kepuasan pasien rawat jalan terhadap kualitas pelayanan 

kefarmasian dan kinerja di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dr. Sayidiman Kota 

Magetan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap 

kualitas pelayanan kefarmasian yang telah dilakukan di Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit dr. Sayidiman Kota Magetan. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kualitas pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit (IFRS) dr. Sayidiman Kota Magetan. 

2. Mengetahui kualitas pelayanan kefarmasian sesuai 5 dimensi tolak 

ukur kualitas pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS). 

3. Mengetahui kualitas kinerja tenaga farmasi di Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit dr. Saydiman Kota Magetan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui kepuasan pasien rawat jalan terhadap pelayanan kefarmasian 

di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dr. Sayidiman Kota Magetan. 

2. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan 

penelitian selanjutnya 

3. Sebagai masukan kepada apoteker di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dr. 

Sayidiman Kota Magetan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan 

kefarmasian.  


