
 

 

      NASKAH PUBLIKASI  FKIK 

DZIKRINA RACHMI         {FARMASI FKIK UMY} 

ABSTRAK 

 

Kesehatan merupakan hal utama untuk membantu mengoptimalkan kesehatan, 

masyarakat bisa menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada. Menurut UU 

No. 36 tahun 2009, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Terkait hal tersebut dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen apotek x di bantul. Sehingga dapat memberikan evaluasi kedepannya menjadi 

lebih baik terkait kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen apotek x di bantul. 

Penelitian ini termasuk metode penelitian non-eksperimental secara deskriptif dan 

melakukan interaksi langsung antara penelitian dengan responden. Sampel konsumen apotek 

menggunakan metode non probability sampling yang sasaran atau sampel telah di tentukan 

dengan syarat tertentu. Kriteria sampel konsumen pernah berkunjung ke apotek x minimal 

lebih dari 1 kali, membeli obat dengan resep ataupun non resep, berumur 18-60 tahun, bisa 

berkomunikasi dan membaca dengan baik. Analisis data menggunakan Microsoft office exel 

2013 dan SPSS 25.0. 

Hasil penelitian ini mengunakan sampel sebanyak 317 responden apotek untuk 

kualitas pelayanan dengan presentase 97,23% sedangkan untuk hasil kepuasan konsumen 

sebesar 99,86%. Kesimpulan penelitian ini untuk pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen apotek x di bantul terkategorikan baik dan menunjukan ada pengaruh 

yang signifikan dari kualitas pelayanan di keseluruhan faktor terhadap kepuasan konsumen. 

Kata kunci : apotek, kualitas pelayanan, kepuasan konsumen 
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ABSTRACT 

 

Health service is the main thing to help optimize health, and the people can use the facility of 

health service that has existed. According to the Laws no.36/ 2009, the facility of health 

service is a device or place used to hold health service effort. Related to it, this research aims 

at finding out the influence of service quality towards the consumer satisfaction of pharmacy 

X in Bantul in order to give an evaluation to make it better in the future related to the service 

quality towards consumer satisfaction in pharmacy X in Bantul. 

 This research was a non-experimental research method with a descriptive approach and 

having a direct interaction between the researcher and the respondents. The sample taking of 

the pharmacy consumer used non- probability sampling method whose target or sample has 

been determined with certain requirements. The criteria of consumer samples have been 

visited at pharmacy x at least more than 1 time, to buy medicines with a prescription or non-

prescription, aged 18-60, can communicate and read well. Data analysis uses Microsoft 

Office Exel 2013 and SPSS 25.0. 

 The research results using a sample of 317 respondents of the pharmacy are that the service 

quality has a percentage of 97.23%, while consumer satisfaction is 99.86%. It can be 

concluded that the influence of the service quality towards the consumer satisfaction of 

pharmacy X in Bantul is categorized as good and it shows that there is a significant influence 

of the service quality in all factors towards consumer satisfaction.    

 

Keywords: pharmacy, service quality, consumer satisfaction 
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PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan hal utama 

untuk membantu mengoptimalkan 

kesehatan, masyarakat bisa menggunakan 

fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah 

ada. Menurut UU No. 36 tahun 2009, 

fasilitas pelayanan kesehatan merupakan 

suatu alat atau tempat yang digunakan 

untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan. 

Apotek merupakan salah satu sarana 

pelayanan kesehatan yang didalamnya 

berpraktek tenaga profesi apoteker dalam 

melakukan pekerjaan kefarmasian (Hartini 

dan Sulasmo, 2007). Apotek adalah tempat 

pelayanan kesehatan yang cukup unik. 

Karena selain sarana kesehatan apotek 

juga dapat ditinjau dari segi bisnis, karena 

bisnis maka kepuasan pelanggan sangatlah 

menjadi hal utama.  

Namun masih banyak ditemukan 

apotek yang tidak mengutamakan 

kepuasan konsumen. Seperti halnya 

pelayanan resep yang lama, harga obat 

yang terlalu mahal, ketidak lengkapan obat 

maupun alat medis, dan ketidak ramahan 

pegawai apotek. Semua itu bisa saja terjadi 

di sebagian apotek di indonesia. 

Ketidakpuasan yang dirasakan konsumen 

terhadap suatu apotek akan berdampak 

buruk bagi standar kualitas layanan apotek 

tersebut, akibatnya konsumen pasti akan 

beralih ke apotek lain (Yuniarti, 2003). 

. Memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada sesama manusia merupakan 

perbuatan yang sangat mulia dan bagi 

siapa saja yang melakukannya akan 

mendapatkan pahala dari Allah SWT. 

Sesuai dengan berfirman Allah  dalam 

potongan surat Al-Maidah ayat dua yang 

berbunyi:   

 

 

 

 

Artinya: “Dan tolong-menolonglah 

kamu dalam hal (mengerjakan) kebaikan 

dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat menyiksa-Nya”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini termasuk metode 

penelitian non-eksperimental secara 

deskriptif dan melakukan interaksi 

langsung antara penelitian dengan 

responden di sertai dengan penjelasan cara 

pengisian. Sampel konsumen apotek di 

tentukan berdasarkan metode purposive 

sampling, yakni suatu metode non 

probability sampling yang sasaran atau 

sampel telah di tentukan dengan syarat 

tertentu.  

Penelitian di lakukan di Apotek X 

yang ada di Bantul. Waktu penelitian di 

laksanakan pada bulan November 2018 

sampai Agustus 2019. 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada penelitian ini 

menggunakan kuesioner penilaian berupa 

survey dengan aplikasi google form  dan 

melakukan beberapa uji lain seperti survey 

menggunakan media box, membandingan 

beberapa aspek dengan empat apotek 

kompetitor, media google bisnis, 

kunjungan 2 bulan terakhir, dan alasan 

berkunjung ke apotek x yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti yang 

ditujukan kepada konsumen apotek. 

Berikut adalah komponen yang ingin 

diteliti : 

1. Kualitas layanan yang dilakukan 

apotek x terhadap konsumen. 

Dengan cara survey 

menggunakan aplikasi google form 

untuk melihat kualitas pelayanan 

apotek secara spesifik. 

2. Kepuasan konsumen terhadap 

pelayanan yang diberikan 

apotek. 

Penilaian  kepuasan 

pelayanan yang dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi google form 

untuk melihat kualitas pelayanan 

apotek secara spesifik. 
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3. Mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan 

konsumen menggunakan uji 

korelasi pearson. 

Korelasi Pearson merupakan 

salah satu ukuran korelasi yang 

digunakan untuk mengukur 

kekuatan dan arah hubungan linier 

dari dua veriabel.  

Dua variabel dikatakan 

berkorelasi apabila perubahan salah 

satu variabel disertai dengan 

perubahan variabel lainnya, baik 

dalam arah yang sama ataupun arah 

yang sebaliknya. Menganalisis 

korelasi tersebut menggunakan 

aplikasi SPSS 25.0. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Uji Validasi 

Validitas merupakan suatu 

instrumen yang digunakan untuk 

mengukur ketepatan suatu item 

pertanyaan pada kuesioner 

(Widiyoko, 2012). Validitas 

dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner google form yang akan 

digunakan kepada 30 responden 

yang memenuhi kriteria inklusi dan 

eklusi tetapi bukan termasuk 

sampel. Item pertanyaan dikatakan 

valid jika memiliki nilai sig. < 0,05 

atau r hitung > r tabel. R tabel 

dicari pada signifikansi 5% dan 

df=28, yaitu 0,3610. Berikut ini 

adalah 2 tabel hasil data yang 

didapatkan. 

 

Tabel 1 Hasil Uji Validitas terhadap 

Kualitas Pelayanan Apotek X 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil menunjukkan bahwa 

analisis signifikansi untuk semua 

item pertanyaan menunjukkan 

bahwa nilai sig. < 0,05 dan r hitung 

> 0,3610 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing 

item pertanyaan valid.  

 

Tabel 2 Hasil Uji Validitas terhadap 

Kepuasan Konsumen Apotek X 

 

   

 

 

 

 

 
Hasil menunjukkan bahwa 

analisis signifikansi untuk semua 

item pertanyaan yang ada 

menunjukkan bahwa nilai sig. < 

0,05 dan r hitung > 0,3610 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing item pertanyaan 

valid. 

 

2. Hasil Uji Reabilitas 

Uji reabilitas digunakan 

sebagai indikator untuk mengukur 

konsistensi suatu item pertanyaan 

sehingga kuesioner dapat dipercaya 

apabila memberikan hasil yang 

tetap atau konsisten 

(Widoyoko,2012). Item pertanyaan 

dikatakan reliabilitas jika memiliki 

nilai cronbach alpha (α) ≥ 0,50 

(Sugiyono, 2009). Berikut ini 

adalah 2 tabel hasil data yang 

didapatkan.  
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Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas terhadap 

Kualitas Pelayanan Apotek X 

Cronbach 

Alpha 

Nilai 

Kritis 

Keterangan 

  0,949 0,50 RELIABEL 

 

Hasil data  terhadap kualitas 

pelayanan apotek x pada uji 

resbilitas menunjukkan bahwa nilai 

cronbach alpha 0,949 (>0,50) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kuesioner yang digunakan reliabel 

dan layak digunakan. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas terhadap 

Kepuasan Konsumen Apotek X 

Cronbach 

Alpha 

Nilai 

Kritis 

Keterangan 

0,919 0,50 RELIABEL 

 

Hasil data  terhadap kepuasan 

konsumen apotek x pada uji 

resbilitas menunjukkan bahwa nilai 

cronbach alpha 0,919 (>0,50) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kuesioner yang digunakan reliabel 

dan layak digunakan. 

 Gambar 1Diagram Jenis Kelamin 

Responden 

 

Dari data distribusi jenis 

kelamin responden menunjukkan 

jenis kelamin laki-laki sebanyak 

102 orang dengan persentase 32%, 

sedangkan untuk jenis kelamin 

perempuan sebanyak 215 orang 

dengan persentase 68%. Hasil 

tersebut di dapatkan dari total 

responden yang ada sebanyak 317 

orang. 

 
Gambar 2 Diagram Umur Konsumen 

 

Berdasarkan diagram tersebut 

konsumen yang berusia 21 hingga 

29 tahun  paling banyak sejumlah 

79 orang dengan persentase 25% 

sedangkan konsumen yang berusia 

18 hingga 20 tahun paling sedikit 

dengan persentase 6%. 

 
Gambar 3 Diagram Penghasilan Per Bulan 

Responden 

 

Distribusi responden 

berdasarkan penghasilan perbulan 

dilakukan karena pendapatan yang 

bervariasi  mempengaruhi 

penilaian seseorang. Berdasarkan 

diagram tersebut penghasilan 

perbulan konsumen yang di 

dapatkan perbulannya sebesar < 

1,5 juta/bulan yang paling banyak 

dengan persentase 44% sedangkan 

pendapatan 2 juta hingga 2,4 

juta/bulan menduduki persentasi 

paling sedikit sebesar 9%.  

Keadaan ekonomi seseorang 

berpengaruh terhadap pendapatan 

seseorang yang dapat di tabung, 

dibelanjakan,dan merupakan 

kekayaan yang dimiliki. 
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Gambar 4 Diagram Tingkat Pendidikan 

Responden 

 

Distribusi tingkat pendidikan 

konsumen berdasarkan diagram 

tersebut di dapatkan bahwa jumlah 

konsumen yang memiliki tingkat 

pendidikan yang paling banyak 

adalah SMA/SMK dengan 

persentase sebesar 45%  dan 

tingkat pendidikan paling sedikit 

adalah S2 dengan persentase 

sebesar 3%.  Hal tersebut akan 

mempengaruhi presepsi konsumen 

terhadap pelayanan terkait 

informasi obat di apotek mampu di 

pahami oleh konsumen. Tingkat 

pendidikan seseorang juga akan 

mempengaruhi cara pandang dan 

cara berpikir terhadap adanya suatu 

masalah berbeda cara penanganan 

dan penyelesaiannya setiap orang.  

Gambar 5 Diagram Status Pekerjaan 

Responden 

Distribusi pada diagram 

tersebut responden terkait status 

pekerjaan menunjukkan bahwa 

jumlah konsumen yang paling 

banyak adalah pegawai swasta 

dengan presentase sebesar 20% dan 

status pekerjaan paling sedikit 

adalah mahasiswa/pelajar dengan 

persentase 9%. Status pekerjaan 

seseorang akan berpengaruh 

terhadap pendapatan yang diterima 

dan pola konsumsi seseorang dari 

status pekerjaan tersebut. 
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Gambar 6. Pengujian Normalitas Kualitas 

Pelayanan Faktor Keramahan 

 

Gambar diatas menunjukkan 

bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 

3,81 dan p sebesar 0,15. 

Berdasarkan nilai p > 0,05 maka 

disimpulkan bahwa data kualitas 

pelayanan faktor keramahan 

berdistribusi normal. 

Proses pengambilan data 

yang dilakukan konsumen apotek 

X dalam menilai kualitas 

pelayanan sesuai dengan keingian 

dengan memilih aspek yang 

dirasakan oleh konsumen terkait 

pelayanan yang diberikan apotek. 

Dari hasil data yang didapatkan 

menunjukkan bahwa persentase 

dalam masing-masing aspek sesuai 

dengan grafik berikut. 
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Gambar 7 Grafik Hasil Data Kualitas 

Pelayanan Menggunakan Kuesioner Media 

Box 

 

Proses pengambilan data 

yang dilakukan konsumen apotek x 

dalam menilai seberapa rasa puas 

konsumen tersebut dengan memilih 

salah satu dari ke 3 pilihan yang 

ada. Tingkat kepuasan konsumen 

sesuai dengan keingian yang 

dirasakan oleh pelanggan terkait 

pelayanan yang diberikan apotek x. 

Dari hasil data yang didapatkan 

menunjukkan bahwa persentase 

dalam masing-masing pilihan yang 

ada sesuai dengan grafik berikut. 

 

Gambar 1. Grafik Hasil Data Kepuasan 

Konsumen Menggunakan Kuesioner Media 

Box 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

1. Kualitas pelayanan menurut 

prospektif konsumen Apotek X 

dinilai “Baik” dengan persentase 

97,23%.  

2. Kepuasan konsumen terhadap 

pelayanan yang diberikan Apotek 

X dinilai “Baik” dengan persentase 

99,86%.  

3. Terdapat pengaruh kualitas 

pelayanan dari keseluruhan 

terhadap kepuasan konsumen dari 

keseluruhan faktor yaitu pelayanan 

SDM, kecepatan, fasilitas, murah 

dan kelengkapan. 

B. Saran 

1. Pelayanan di Apotek X Bantul 

harus ditingkatkan lagi terutama 

dari segi kecepatan pelayanan obat, 

alat kesehatan maupun pelayanan 

resep obat racik atau non racik agar 

konsumen lebih merasa puas atas 

pelayanan dan fasilitas yang 

diberikan oleh apotek. 

2. Dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan sampel yang lebih 

banyak untuk memberikan mutu 

pelayanan yang lebih baik lagi di 

Apotek X dan bisa lebih melihat 

secara keseluruhan secara lebih 

spesifik lagi. 
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