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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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. Beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang ada 

seperti, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktek dokter, praktek bidan, 

toko obat, posyandu bagi anak-anak dan ibu hamil dan  juga apotek.  

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). 



2 
 

 
 

Dampak lain yang muncul bersangkutan terhadap kesan buruk yang akan di 

ceritakan kepada orang lain sehingga menimbulkan citra buruk pelayanan 

apotek tersebut, terutama akan dianggap buruk pelayanan apotekernya dan 

para kariawannya.  

Apotek X adalah apotek yang berdiri pada tanggal 19 April 2001 oleh 

dr.R.A.Y Indahyanto dengan surat ijin SIUP: 300/1201/PK/IV/2001, SIK: 

12373/KANWIL/FM-12XI1992 dan SIA 840/23869. Apotek X berlokasi di 

Bantul, Yogyakarta. Apotek X menempati bangunan berlantai dua dengan luas 

sekitar 150m2. Apotek ini memiliki jumlah trafik/pelanggan yang cukup 

banyak untuk mengatasi permintaan resep obat dan penjualan obat bebas 

maupun alat kesehatan. Meskipun demikian, belum diketahui bagaimana 

kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang ada di Apotek X. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan data tersebut.  

Kepuasan konsumen apotek (Jayaprakash et al., 2009) tergantung 

kepada jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan konsumen tersebut. Serta 

kualitas layanan, Fahey (1996) yang terkait tentang harga obat, pembelian 

obat non resep, keramahan pegawai, fasilitas yang diberikan. 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: 
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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”. 

 

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang. Penelitian ini 

memfokuskan pada kualitas layanan apotek terhadap kepuasan konsumen.  

B. Rumusan masalah  

Penelitian tentang menganalisis kualitas layanan apotek terhadap 

kepuasan konsumen dilakukan untuk menjawab permasalahan berikut.   

1. Bagaimana kualitas pelayanan Apotek X menurut prospektif konsumen ? 

2. Apakah pelanggan Apotek X merasakan kepuasan atas pelayannan yang 

diberikan? 

3. Adakah korelasi antara kualitas pelayanan Apotek X dengan kepuasan 

pelanggan di uji dengan korelasi pearson?   

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

C. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Peneliti Judul Desain 

penelitian 

Pengum

-pulan 

Data 

Analisis Hasil 

1.  Erna 

Rahayuni

ngsih 

(2013) 

Analisa pengaruh 

kualitas layanan 

terhadap 

kepuasan dan 

loyalitas 

pelanggan apotek 

di kimia farma di 

yogakarta 

Meng-

gunakan 

penelitian 

deskriptif 

Membe-

rikan 

kuesio-

ner 

Mengetahui 

kualitas 

kepuasan 

dan loyalitas 

pelanggan 

di Apotek 

Kimia 

Farma 

Hasil dari 

penelitian menyata-

kan bahwa kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan dan 

loyalitas pelanggan 

sangat baik 

2.  Peneliti-

an ini 

Analisa pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

terhadap 

kepuasan 

konsumen apotek 

di daerah Timur 

r.s.u.d panemba-

han senopati 

bantul. 

Menggun

a-kan 

metode 

accindent

al 

sampling 

Membe-

rikan 

kuesio-

ner 

Mengetahui 

kualitas 

kepuasan 

konsumen 

di Apotek 

Indah Farma 

 

 

D. Tujuan penelitian  

1. Mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan Apotek X kepada 

pelanggan. 

2. Mengetahui hasil analisis kepuasan pelanggan atas pelayanan yang 

diberikan Apotek X. 

3. Mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kualitas pelayanan yang 

diberikan dengan rasa kepuasan pelanggan Apotek X. 
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E. Manfaat penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi bidang akademis penelitian ingin memberikan pandangan tentang 

kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan apotek.  

2. Bagi apotek, apoterker dan pegawai apotek peneliti ingin memberikan 

pandangan untuk evaluasi pelayanan yang lebih baik. 

3. Bagi masyarakat peneliti ingin memberikan pandangan terkait standar 

pelayanan kesehatan di apotek untuk memberikan kepuasan yang 

maksimal kepada konsumen. 

4. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan tentang kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen apotek. 

 

 

 

 

 

 


