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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Tentang Pelayanan Swamedikasi 

2.1.1 Definisi Pelayanan Swamedikasi 

Swamedikasi atau pelayanan sendiri (self-care) didefinisikan sebagai suatu 

sumber kesehatan masyarakat yang utama di dalam sistem pelayanan kesehatan. 

Termasuk di dalam cakupan self-care adalah swamedikasi, pengobatan sendiri 

tanpa pengawasan dari tenaga medis, dukungan sosial dalam menghadapi suatu 

penyakit, dan pertolongan pertama dalam kehidupan sehari-hari (WHO, 2000). 

Swamedikasi dapat diartikan secara sederhana sebagai upaya seseorang untuk 

mengobati dirinya sendiri (Kartajaya, et al, 2011). Secara lebih lengkap 

swamedikasi adalah pengobatan untuk masalah kesehatan yang umum terjadi 

menggunakan obat yang dapat digunakan tanpa pengawasan dari tenaga 

kesehatan, serta aman dan efektif untuk penggunaan sendiri (WSMI). 

Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan 

penyakit ringan yaitu memliki durasi yang terbatas dan dirasa tidak mengancam 

bagi diri pasien. Beberapa penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat, 

antara lain demam, nyeri, batuk, flu, sakit maag, cacingan, diare, serta beberapa 

jenis penyakit kulit (DepKes RI, 2006). 

Swamedikasi melibatkan penggunaan produk-produk obat oleh konsumen 

untuk mengatasi penyakit atau gejala yang dirasakannya. Agar produk obat yang 

diperoleh tanpa resep dapat digunakan secara aman dan efektof, konsumen harus 

melakukan sejumlah fungsi yang umumnya dilakukan oleh seorang dokter. 

Beberapa fungsi tersebut antara lain pengenalan gejala penyakit dengan akurat, 

penetapan tujuan terapi, pemilihan produk obat yang digunakan, penentuan dosis 

serta jadwal minum obat yang tepat, pertimbangan riwayat pengobatan, 

kontraindikasi, penyakit yang sedang dialami dan obat yang sedang dikonsumsi, 

serta memonitor respon terhadap pengobatan dan kemungkinan adanya efek 

samping (WHO, 2000). 

Masyarakat sangat membutuhkan informasi obat yang jelas dan dapat 

dipercaya agar penetuan dan jumlah
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obat yang diperlukan berdasarkan terapinya, pengetahuan tentang gejala 

tersebut jarang sekali dikuasai oleh masyarakat. Masyarakat seringkali 

mendapatkan informasi obat melalui iklan, baik dari media cetak maupun 

elektronik, dan itu merupakan jenis informasi yang paling berkesan, sangat mudah 

ditangkap, serta sifatnya komersial. Ketidaksempurnaan iklan obat yang mudah 

diterima oleh masyarakat, salah satunya adalah tidak adanya informasi mengenai 

kandungan bahan aktif. Oleh karena itu apabila hanya mengandalkan jenis 

informasi ini, masyarakat akan kehilangan informasi yang sangat penting yaitu 

jenis obat yang dibutuhkan untuk mengatasi gejala sakitnya. Akibat langsung 

yang dapat dirasakan adalah meningkatnya pola konsumsi obat dengan seringnya 

didapatkan pemakaian beberapa nama dagang obat yang ternyata memilik 

kandungan yang sama. Dipandang dari segi ekonomi, hal ini merupakan suatu 

pemborosan (DepKes RI, 2008).  

Menurut WHO, swamedikasi yang bertanggung jawab dapat mencegah dan 

mengobati penyakit-penyakit ringan yang tidak memerlukan konsultasi medis, 

serta menyediakan alternatif yang murah untuk pengobatan penyakit-penyakit 

umum. Bagi konsumen obat, pengobatan sendiri dapat memberi beberapa 

keuntungan, di antaranya menghemat biaya dan waktu untuk pergi ke dokter 

(Anief, 2007). Pada tingkat komunitas, swamedikasi yang baik juga dapat 

memberikan beberapa manfaat, yaitu dengan penghematan penggunaan obat-obat 

yang seharusnya dapat digunakan untuk masalah kesehatan serius, dari 

penggunaan untuk penyakit-penyakit ringan, serta penurunan biaya untuk program 

pelayanan kesehatan dan penguragan waktu absen kerja akibat gejala-gejala 

penyakit ringan (WHO, 2000). 

Sebaliknya swamedikasi yang dilakukan secara tidak tepat memungkinkan 

terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat dan kurangnya kontrol pada 

pelaksanaanya (ARC, 2006). Dampak lainnya yaitu dapat menyebabkan bahaya 

serius terhadap kesehatan, seperti reaksi obat yang tidak diinginkan, perpanjangan 

masa sakit, risiko kontraindikasi, dan ketergantungan obat. Oleh karena itu upaya 

untuk membekali masyarakat agar mempunyai keterampilan mencari informasi 

obat secara tepat dan benar perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber 

informasi yang telah tersedia di masyarakat (DepKes RI, 2008).  
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Pelayanan adalah usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang 

lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang itu dapat mengatasi 

masalahnya sendiri (Suparlan, 2008). Sedangkan menurut Moenir (2010) 

menjelaskan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain secara langsung. 

 

2.1.2 Jenis Obat Swamedikasi 

Sesuai dengan perturan Menteri Kesehatan No. 919/MenKes/PER/X/1993 

tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep antara lain, tidak 

dikontraindikasikan pada wanita hamil, anak dibawah usia 2 tahun dan lanjut usia 

diatas 65 tahun. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksudkan untuk tidak 

memberikan risiko lebih lanjut terhadap penyakitnya dalam penggunaannya tidak 

diperlukan alat atau cara khusus yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga 

kesehatan, seperti injeksi obat yang digunakan memiliki risiko efek samping 

minimal dan dapat dipertanggungjawabkan khasiatnya untuk pengobatan sendiri. 

Pada tahun 1998, WHO mensyaratkan obat yang digunakan dalam 

swamedikasi harus didukung dengan informasi tentang bagaimana cara 

penggunaan obat, efek terapi yang diharapkan dari pengobatan dan kemungkinan 

efek samping yang tidak diharapkan, bagaimana efek obat tersebut dimonitoring, 

interaksi yang mungkin terjadi, perhatian dan peringatan mengenai obat, lama 

penggunaan, dan kapan harus menemui dokter. Berdasarkan dua kriteria diatas, 

kelompok obat yang baik digunakan untuk swamedikasi adalah obat-obat yang 

termasuk dalam obat Over the Counter (OTC) dan Obat Wajib Apotik (OWA). 

Obat OTC terdiri dari obat-obat yang dapat digunakan tanpa resep dokter, 

meliputi obat bebas, dan obat bebas terbatas. Sedangkan untuk Obat Wajib Apotik 

hanya dapat digunakan dibawah pengawasan Apoteker (BPOM, 2004). 

a. Obat Bebas  

Obat bebas adalah obat yang dijual secara bebas diwarung kelontong, 

toko obat dan apotek. Pemakaian obat bebas ditujukan untuk mengatasi 

penyakit ringan sehingga tidak memerlukan pengawasan dari tenaga medis 

selama diminum sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan, hal ini 

dikarenakan jenis zat aktif pada obat bebas relatif aman. Efek samping yang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
 

 

 

ditimbulkan pun minimum dan tidak berbahaya. Karena semua informasi 

penting untuk swamedikasi dengan obat bebas tertera pada kemasan atau 

brosur informasi di dalamnya, pembelian obat sangat disarankan dengan 

kemasannya. Logo khas obat bebas adalah tanda berupa lingkaran hijau 

dengan garis tepi berwarna hitam. (Depkes, 2006). 

 

 

Gambar 2.1 Logo Obat Bebas (DepKes, 2006) 
 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat bebas 

adalah lihat tanggal kadaluwarsa obat, baca dengan baik keterangan tentang 

obat pada brosur, perhatikan indikasi penggunaan karena merupakan 

petunjuk kegunaan obat untuk penyakit, perhatikan dengan baik dosis yang 

digunakan, untuk dewasa atau anak-anak, perhatikan dengan baik komposisi 

zat berkhasiat dalam kemasan obat, perhatikan peringatan-peringatan khusus 

dalam pemakaian obat, perhatikan tentang kontraindikasi dan efek samping 

obat, yang termasuk obat golongan ini contohnya adalah analgesik 

antipiretik (parasetamol), vitamin dan mineral (BPOM, 2004). 

 

Tabel II. 1 Golongan Obat Bebas 

Golongan Nama Dagang / Nama Generik 

Analgetika / Antipiretika Bodrex, Bodrexin, Mixagrip, Minigrip, Inzana, 

Feminax, Aspirin, Biogesic, Ultraflu, Sanaflu, 

Paracetamol, Ibuprofen, Ketoprofen, Natrium 

diklofenak, Metampiron 

Vitamin dan Mineral Cerebrovit, Asam askorbat (vitamin C), 

Enervon C, Calcium D redoxon, Vitamin B1, 

Neurobion, Viliron, Ercevit, Calcivit, 

Sakatonik Liver, Tonikum Bayer, Nikotamid, 

Piridoksin (vitamin B6), Retinol (vitamin A)  

(DepKes, 2006 
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b. Obat Bebas Terbatas 

Golongan obat ini disebut juga obat W (atau Waarschhuwing) yang 

artinya waspada. Diberi nama obat bebas terbatas karena ada batasan jumlah 

dan kadar dari zat aktifnya, seperti Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas mudah 

didapatkan karena dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter. 

Meskipun begitu idealnya obat ini hanya dijual di apotek atau toko obat 

berizin yang dikelola oleh minimal asisten apoteker dan harus dijual dengan 

bungkus/kemasan aslinya. Hal itu disebabkan obat ini sebenarnya masih 

termasuk dalam obat keras, artinya obat bebas terbatas aman hanya jika 

digunakan sesuai dengan petunjuk. Oleh karenanya, obat bebas terbatas 

dijual dengan disertai beberapa peringatan dan informasi memadai bagi 

masyarakat luas. Obat ini dapat dikenali lewat lingkaran biru dengan garis 

tepi berwarna hitam yang mengelilingi (Depkes, 2006). 

 

 

Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas (DepKes, 2006) 
 

Terdapat pula tanda peringatan “P” dalam labelnya. Disebut terbatas 

karena ada batasan jumlah kadar dan kadar isinya. Label “P” ada beberapa 

macam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas (Depkes, 2006). 

 

P. No. 1 

Awas! Obat Keras   

Baca aturan pakai  

P. No. 3 

Awas! Obat Keras   

Hanya untuk bagian luar

P. No. 5 

Awas! Obat Keras   

Tidak boleh ditelan

P. No. 6 

Awas! Obat Keras   

Obat Wasir, Jangan ditelan 

P. No. 4 

Awas! Obat Keras   

Hanya untuk dibakar

P. No. 2 

Awas! Obat Keras 

Hanya untuk kumur
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Berikut contoh obat bebas terbatas diantara obat batuk, obat flu, obat 

pereda rasa nyeri, obat yang mengandung antihistamin (Depkes, 2006). 

 

Tabel II. 2 Golongan Obat Bebas Terbatas 

Golongan Terapi Nama Dagang atau 

Nama Generik 

P.NO.1 

Awas! Obat Keras 

Bacalah aturan 

memakainya 

Anti Histamin CTM 

Anti Mual dan Muntah Antimo, Promag, 

Mylanta 

Anti Disentri Imodium, Enstrostop 

Obat Cacing Combantrin 

 Ekspektoran OBH, Komix, Vicks 

Formula 44, 

Laserin 

P. NO. 2 

Awas! Obat Keras 

Hanya untuk kumur 

Obat Kumur, 

Obat Sariawan 

Listerin, Oral-B, Abotil 

P. NO. 3 

Awas! Obat Keras 

Hanya untuk bagian luar 

Antiseptik Spitaderm, Biosepton, 

Aiphadine 

Antibakteri Salep Sulfonamidum 

P. NO. 4 

Awas! Obat Keras 

Hanya untuk dibakar 

Antifungi Molexdine, Decoderm 

P. NO. 5 

Awas! Obat Keras 

Tidak boleh ditelan 

 AZA, Bufacetin, Lysol, 

Laksan Suppositoria dulcolax 

P. NO. 6 

Awas! Obat Keras 

Obat wasir, Jangan 

ditelan 

 Ambeven, Laxarec 

                  (Depkes, 2006)  
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2.2 Tinjauan Tentang Kualitas Pelayanan 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

(Tjiptono, 2011). Pelayanan (service) adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan merupakan 

perilaku pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pasien demi tercapainya kepuasan pada pasien itu sendiri (Kotler, 2002). 

Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan 

konsumen (Tjiptono, 2007). Kualitas pelayanan dapat didefinisikan, sebagai 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keuntungan 

tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Ada 2 faktor utama yang 

mempengaruh kualitas layanan, yaitu Expected Service (Pelayanan yang 

diharapkan) dan Perceived Service (Pelayanan yang diterima). Bila jasa yang 

dirasakan lebih kecil daripada yang diharapkan, para pelanggan menjadi tidak 

tertarik pada penyedia jasa yang bersangkutan. Sedangkan bila yang terjadi adalah 

sebaliknya (perceived > expected), ada kemungkinan para pelanggan 

menggunakan jasa itu lagi (Rangkuti, 2012). 

Apabila layanan yang diterima/dirasakan sesuai dengan harapan maka 

kualitas layanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Dan apabila pelayanan 

melebihi apa yang diharapkan, maka dapat dikatakan pelayanan yang ideal. 

Dengan demikian baik tidaknya layanan tergantung pada kemampuan penyedia 

layanan dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten (Bilson, 2001). 

Menurut Zeithaml (2009) tentang konsep Servqual (service quality), 

didalam memberikan jasa pelayanan yang baik terdapat 5 dimensi penentu 

kualitas jasa pelayanan, yaitu: 

a. Tangible (Berwujud) 

Karena suatu pelayanan tidak bisa dilihat, dicium, dan tidak bisa diraba, 

maka aspek tangible, menjadi penting sebagai ukuran terhadap pelayanan. 

Pasien menggunakan indera penglihatan untuk menilai suatu kualitas 

pelayanan.  
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Hal-hal yang termasuk unsur tangible antara lain: 

1. Kebersihan, kerapihan serta kenyamanan ruangan. 

2. Kerapihan dalam penampilan karyawan. 

3. Penataan Exterior dan Interior ruangan yang baik. 

4. Penggunaan teknologi yang canggih. 

5. Materi promosi, yaitu brosur, leaflet yang dipajang diinstansi         

(Irawan, 2009). 

b. Reliability (kehandalan) 

Yaitu dimensi yang mengukur kehandalan suatu pelayanan kesehatan 

kepada pasien. Kehandalan didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Menurut David Garvin (dalam Nasution, 2001) ada 2 aspek dari 

dimensi ini, yaitu: 

1. Konstitensi kerja (performance) 

2. Kemampuan untuk dipercaya (dependability) 

c. Responsiveness (Ketanggapan) 

Menurut Lerbin R. Aritonang R (2005), mengatakan bahwa daya tanggap 

mencakup keinginan untuk membantu pelanggan dan memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat, selalu memperoleh definisi yang tepat dan 

segera mengenai pelanggan (Fandi Tjiptono, 2006). 

d. Assurance (Jaminan) 

Menurut Zeitaml, jaminan meliputi kemampuan, kesopanan, sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-

raguan. Sedangkan Lerbin R Aritonang R (2005), mengatakan bahwa 

jaminan terdiri dari antara lain: 

1. Competency yaitu mencakup kepemilikan, ketrampilan dan 

pengetahuan yang diperlukan 

2. Courtecy yaitu mencakup kesopanan, rasa hormat, perhatian dan 

keramahan pelayanan 

3. Credibility yaitu mencakup kepercayaan terhadap kejujuran dari 

pemberi jasa 
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4. Security yang mencakup kebebasan dari bahaya, resiko atau keragu-

raguan (Fandi Tjiptono, 2006). 

e. Emphaty (Empati) 

Yaitu kesediaan untuk peduli dan memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat pribadi kepada pasien.  Dimensi empati meliputi kemudahan dalam 

melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan 

pasien. Empati merupakan individualized attention to customer. Empati 

adalah perhatian yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap 

pasien dengan menempatkan dirinya pada situasi pasien (Zeithaml dan 

Bitner, 2008). 

 

2.3 Tinjauan Tentang Kepuasan 

2.3.1 Definisi Kepuasan  

Kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin “satis” yang 

berarti cukup baik, memadai dan facio yang berarti melakukan atau membuat. 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipresepsikan dari pelayanan kesehatan terhadap 

ekspektasi mereka. Kepuasan merupakan suatu respon emosi seseorang terhadap 

suatu hal yang tengah dihadapinya. Emosi berarti menunjukkan perasaan suka 

atau tidak suka terhadap suatu hal (Sugiarto, 2002). Kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan 

dibanding dengan harapannya (Kotler, 2007). 

Kriteria kinerja dapat dilihat apabila kinerja berada di atas persepsi pasien, 

maka pasien akan puas dan demikian pula sebaliknya apabila kinerja yang berada 

di bawah persepsi pasien, maka pasien akan kecewa. Pasien yang sangat puas 

biasanya akan tetap setia untuk waktu yang lebih lama, akan kembali lagi ketika 

pemberi pelayanan kesehatan memperkenalkan pelayanan yang baru dan 

memperbaharui pelayanan yang lama, membicarakan hal-hal baik tentang pemberi 

pelayanan kesehatan kepada orang lain dan tidak terlalu sensitif terhadap harga. 

Namun sebaliknya apabila pasien kecewa dapat membawa dampak negatif bagi 

instansi pelayanan kesehatan yaitu menurunkan jumlah pasien karena pasien tidak 
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tertarik lagi untuk menggunakan pelayanan kesehatan suatu instansi kesehatan 

(Kotler dan Keller, 2009). 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong, kepuasan pasien adalah sejauh 

mana anggapan kinerja instansi kesehatan dalam memenuhi harapan pasien. Bila 

kinerja lebih tinggi terhadap harapan pasien, maka pasien akan merasa puas 

(Kotler dan Amstrong, 2008). Pasien baru akan merasa puas apabila kinerja 

layanan kesehatan yang diperolehnya sama atau melebihi harapannya dan 

sebaliknya, ketidakpuasan atau perasaan kecewa pasien akan muncul apabila 

kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya itu tidak sesuai dengan harapannya. 

Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai 

akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien 

membandingkannya dengan apa yang diharapkannya (Pohan, 2007). 

Berdasarkan uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahawa kepuasan 

pasien menurut penulis adalah respon emosional perasaan senang dan puas pada 

pasien karena terpenuhinya harapan atau keinginan dalam menggunakan dan 

menerima pelayanan terhadap jasa/produk. 

 

2.3.2 Aspek-aspek Kepuasan 

Menurut Kotler (2002) mengemukakan 4 metode untuk mengukur kepuasan 

pelanggan, yaitu : 

1. Sistem keluhan dan saran 

Sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan mempermudah 

pelanggannya untuk memberikan saran, pendapat dan keluhan mereka. 

Media yang digunakan meliputi kotak saran yang diletakkan di tempat-

tempat strategis, menyediakan kartu komentar, saluran telepon khusus dan 

sebagainya.  

2. Survei kepuasan pasien 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pasien dilakukan dengan 

menggunakan metode survei baik melalui pos, telepon maupun wawancara 

pribadi. Pengukuran kepuasan pasien melalui metode ini dapat di lakukan 

dengan berbagai cara, diantaranya : 
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a. Directly Reported Satisfaction 

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan. 

b. Derived Dissatisfaction 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut 2 hal utama, yaitu besarnya 

harapan pasien terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja yang 

telah pasien rasakan atau terima. 

c. Problem Analysis 

Pasien yang dijadikan responden diminta untuk mengungkapkan 2 hal 

pokok, yaitu masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan 

penawaran dari instansi kesehatan dan saran-saran untuk melakukan 

perbaikan. 

d. Importance-Performance Analysis 

Dalam tehnik ini pasien diminta meranking berbagai elemen dari 

penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen tersebut. 

Selain itu juga, pasien diminta merangking seberapa baik kinerja 

perusahaan dalam masing-masing elemen tersebut (Kotler, 2002). 

3. Belanja siluman (Ghost shopping). 

Metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan potensial 

pelayanan kesehatan. Lalu ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-

temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan pelayanan kesehatan yang 

diberikan instansi kesehatan lain berdasarkan pengalaman mereka dalam 

menerima pelayanan kesehatan tersebut. Selain itu para ghost shopper juga 

datang melihat langsung bagaimana karyawan berinteraksi dan 

memperlakukan para pasiennya. Tentunya karyawan tidak boleh tahu kalau 

atasannya baru melakukan penilaian akan menjadi bias (Kotler, 2002).     

4. Analisis pasien yang hilang (lost customer analysis) 

Pihak perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang sudah 

berhenti menjadi pelanggan atau beralih ke perusahaan lain yang diharapkan 

adalah memperoleh informasi bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan 

selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan 

(Kotler, 2002). 
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Wilkie (1994) menyatakan bahwa terdapat lima elemen pada kepuasan 

pasien yaitu expectations, performance, comparison, confirmation atau 

disconfirmation dan discrepancy. 

a. Expectations (harapan) 

Harapan pasien terhadap suatu pelayanan kesehatan telah dibentuk sebelum 

pasien menerima pelayanan kesehatan tersebut. Pada saat proses dilakukan, 

pasien berharap bahwa pelayanan kesehatan yang mereka terima sesuai 

dengan harapan, keinginan, dan keyakinan mereka. Kepuasan pasien sangat 

bergantung pada persepsi dan harapan pasien (Gasperz, 2002). Gasperz 

(2002) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan 

harapan pasien adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang 

dirasakan pasien ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

instansi kesehatan. 

2. Pengalaman masa lalu ketika pernah menerima pelayanan kesehatan 

dari instansi kesehatan lainnya. 

3. Pengalaman dari teman-teman. 

4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran. Dimana kampanye yang 

berlebihan dan secara aktual tidak mampu memenuhi harapan pasien 

akan mengakibatkan dampak negatif terhadap persepsi pasien. 

b. Performance (kinerja) 

Performance merupakan pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual 

barang tau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. 

Selama mengkonsumsi suatu produk atau jasa, konsumen menyadari 

kegunaan produk actual dan menerima kinerja produk tersebut sebagai 

dimensi yang penting bagi konsumen (Wilkie, 1994). 

c. Comparison (perbandingan) 

Setelah mengkonsumsi barang atau jasa maka konsumen akan 

membandingkan harapan terhadap kinerja barang atau jasa sebelum 

membeli dengan kinerja aktual barang atau jasa tersebut (Wilkie, 1994). 
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d. Confirmation atau disconfirmation 

Harapan pasien dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan 

pelayanan kesehatan berbeda atau dari pengalaman orang lain. Melalui 

penggunaan pelayanan dan komunikasi dari instansi kesehatan serta orang 

lain, pasien membandingkan harapan kinerja pelayanan kesehatan yang 

diterima dengan kinerja aktual pelayanan kesehatan. Confirmation terjadi 

ketika harapan sesuai dengan kinerja aktual pelayanan kesehatan. 

Disconfirmation terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari 

kinerja aktual pelayanan kesehatan. Konsumen akan merasa puas ketika 

terjadi confirmation dan disconfirmation yaitu ketika harapan melebihi 

kinerja actual barang atau jasa (Wilkie, 1994). 

e. Discrepancy (ketidaksesuaian) 

Discrepancy mengindikasikan bagaimana perbedaan antara level kinerja 

dengan harapan. Negative disconfimations yaitu ketika kinerja aktual berada 

dibawah level harapan, kesenjangan yang lebih luas lagi akan 

mengakibatkan tingginya level ketidakpuasan. Sebaliknya positive 

disconfimations yaitu ketika kinerja aktual berada diatas level harapan. 

Ketika konsumen puas, maka konsumen akan menggunakan barang atau 

jasa yang sama, dan ketika konsumen merasa tidak puas maka konsumen 

akan menuntut perbaikan atau komplain terharap perusahaan (Wilkie, 1994) 

 

2.3.3 Faktor-faktor Kepuasan 

Menurut Notoatmodjo (2007), berpendapat bahwa factor-faktor dasar yang 

mempengaruhi kepuasan yaitu:  

a. Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi perilaku individu, 

yang mana makin tinggi tingkat pengetahuan seseorang tentang kesehatan, 

maka makin tinggi untuk berperan serta 

b. Kesadaran 

Bila pengetahuan tidak dapat dipahami, maka dengan sendirinya timbul 

suatu kesadaran untuk berperilaku berpartisipasi. 
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c. Sikap positif 

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap 

suatu stimulus atau objek. Sedangkan salah satu kompensasi dari sikap yang 

positif adalah menerima (receiving), diartikan bahwa orang mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan. 

d. Sosial ekonomi 

Pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis sesuai dengan biaya yang telah 

dikeluarkan oleh pasien. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan oleh pasien 

maka semakin baik pelayanan yang diberikan 

e. Sistem ekonomi 

Sistem nilai seseorang pasien sangat mempengaruhi seseorang pasien untuk 

mempersepsikan pelayanan kesehatan yang diberikan. 

f. Pemahaman pasien tentang jenis pelayanan yang akan diterimanya  

Tingkat pemahaman pasien terhadap tindakan yang diberikan akan 

mempengaruhi tingkat kepuasan seseorang terhadap tindakan. 

 

2.4 Tinjauan Tentang Apotek 

2.4.1 Definisi Apotek 

Menurut PP No.51 Tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan 

kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan 

kefarmasian adalah suatu layanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien 

yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti 

untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pekerjaan kefarmasian yang 

dilakukan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, 

pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, 

pengelolaan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat, 

serta pengembangan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (Permenkes, 

2009). 

 

2.4.2 Sarana dan Prasarana 

Prasarana adalah tempat, fasilitas dan peralatan yang secara tidak langsung 

mendukung pelayanan swamedikasi, sedangkan sarana adalah suatu tempat, 
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fasilitas dan peralatan yang secara langsung terkait dengan pelayanan 

swamedikasi. Dalam upaya mendukung pelayanan swamedikasi di Apotek 

Panjerejo Kabupaten Tulungagung diperlukan prasarana dan sarana yang 

memadai disesuaikan dengan kebutuhan Apotek dengan memperhatikan luas 

cakupan, ketersediaan ruang konsultasi, jumlah karyawan, angka kunjungan dan 

kepuasan pasien. Prasarana dan sarana yang harus dimiliki Apotek untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan swamedikasi adalah sebagai berikut:  

1. Papan nama “apotek” dan “ruang konsultasi” yang dapat terlihat jelas 

oleh pasien 

2. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien   

3. Peralatan penunjang antara lain timbangan gram dan miligram, mortir-

stamper, gelas ukur, corong, rak alat-alat, dan lain-lain 

4. Tersedia tempat dan alat untuk mendisplai informasi obat bebas dalam 

upaya penyuluhan pasien, misalnya untuk memasang poster, tempat 

brosur, leaflet, booklet dan majalah kesehatan.  

5. Tersedia sumber informasi dan literatur obat yang memadai untuk 

pelayanan informasi obat,  antara lain Farmakope Indonesia edisi 

terakhir, Informasi Spesialite Obat Indonesia (ISO) dan Informasi 

Obat Nasional Indonesia (IONI).  

6. Tersedia tempat dan alat untuk melakukan peracikan obat yang 

memadai 

7. Tempat penyimpanan obat khusus seperti lemari es untuk supositoria, 

serum dan vaksin, dan lemari terkunci untuk penyimpanan narkotika 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

8. Tersedia kartu stok untuk masing-masing jenis obat atau komputer 

agar pemasukan dan pengeluaran obat, termasuk tanggal kadaluarsa 

obat, dapat dipantau dengan baik. 

9. Tempat penyerahan obat yang memadai, yang memungkinkan untuk 

melakukan pelayanan informasi obat (Depkes, 2006).  
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