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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Apotek 

1. Pengertian apotek  

Apotek adalah sarana pelayanan kesehatan untuk membantu 

meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, apotek juga sebagai tempat 

praktik tenaga profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian 

(Hartini dan Sulasmo, 2007). Pekerjaan kefarmasian menurut ketentuan 

umum pasal 1 di dalam undang-undang RI No.23 tahun 1992 tentang 

kesehatan adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, 

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan 

obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta 

pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Menurut kemenkes 

RI No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan Permenkes 

No.922/MENKES/PER/X/1993 mengenai Ketentuan dan Tata Cara 

Pemberian Izin Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah suatu 

tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran 

perbekalan farmasi kepada masyarakat. 

2. Tugas dan Fungsi apotek 

Fungsi apotek menurut Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009, 

tentang tugas dan fungsi Apotek adalah :  

a. Tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah 

jabatan Apoteker. 
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b. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian. 

c. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan 

farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan 

kosmetika. 

d. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu Sediaan Farmasi, 

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau 

penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, 

pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan 

obat tradisional. 

3. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 

Berdasarkan KepMenkes No. 1027/Menkes/sk/IX/2004, standar 

pelayanan kefarmasian di apotek meliputi : 

a. Pelayanan resep. 

Apoteker melakukan skrining resep meliputi : 

1) Persyaratan administratif : 

a) Nama, SIP dan alamat dokter. 

b) Tanggal penulisan resep. 

c) Tanda tangan/paraf dokter penulis resep. 

d) Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien. 

e) Nama obat, potensi, dosis, jumlah minta.  

f) Cara pemakaian yang jelas. 

g) Informasi lainnya. 
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2) Kesesuaian farmasetik: bentuk sediaan,dosis, potensi, stabilitas 

obat, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian. 

3) Pertimbangan klinis: adanya alergi, efek samping, kesesuaian 

(dosis,durasi,jumlah obat dan lain-lain). 

b. Penyiapan obat  

1) Peracikan adalah kegiatan yang dilakukan seperti menyiapkan, 

menimbang, mencampur, mengemas dan memberi etiket pada 

wadah. Dalam melakukan peracikan obat harus membuat prosedur 

tetap dengan memperhatikan dosis, jenis dan jumlah obat dan 

penulisan etiket dengan benar.  

2) Etiket sendiri harus jelas penulisannya dan dapat dibaca. 

3) Kemasan obat yang diserahkan hendaknya dikemas dengan rapi 

dalam kemasan yang sesuai dengan sediannnya sehingga terjaga 

kualitas obatnya. 

4) Penyerahan obat kepada pasien terlebih dahulu melewati 

pemeriksaan kesesuaian obat dengan resep. Dan penyerahan obat 

dilakukan oleh apoteker langsung. 

5) Informasi obat yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan 

mudah dipahami. Terkait informasi cara pemakaian obat, 

penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktifitas serta 

makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi. 

6) Konseling kepada pasien untuk memberikan edukasi terkait terapi 

yang sedang dijalani, sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien 
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dan terhindar dari bahaya penyalahgunaan sediaan farmasi serta 

edukasi kesehatan lainnya.  

7) Monitoring penggunaan obat dilakukan untuk memantau 

penggunaan obat, terutama untuk pasien yang memerlukan 

perhatian khusus seperti diabetes, TBC, cardiovaskuler, dan 

penyakit kronis lainnya.  

4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Apotek 

Sarana dan prasarana apotek yang ditetapkan dalam KepMenKes 

No.1027/Menkes/SK/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di 

apotek menyebutkan bahwa sebuah apotek harus memiliki : 

a. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien. 

b. Tempat untuk mendisplay informasi bagi pasien, termasuk penempatan 

brosur. 

c. Ruang tertutup untuk konseling bagi pasien, yang dilengkapi dengan 

meja dan kursi dan juga lemari untuk menyimpan catatan medikasi 

pasien. 

d. Ruang racikan. 

e. Keranjang sampah. 

B. Kualitas pelayanan  

Menurut Safrudin dalam wijono, (1999) menyatakan bahwa pelayanan 

kesehatan bermutu yang berorientasi pada kepuasan konsumen atau pasien 

menjadi prioritas utama bagi organisasi pelayanan di indonesia. Mutu 

pelayanan kesehatan harus merujuk kepada keoptimalan pelayanan kesehatan 
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dalam memunculkan rasa kepuasan pada konsumen ataupun pasien. Untuk 

mengetahui pelayanan yang bisa diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan 

orang lain. Seperti pelayanan prima (excellent service) adalah pelayanan yang 

terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun 

eksternal  berdasarkan prosedur pelayanan (Suwithi, 1999;4). Kualitas 

pelayanan sendiri memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli. (Irawan, Vincent Gespersz (1997: 67) menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi seperti :  

1. Murah 

Harga yang dianggap lebih rendah dibandingkan harga yang berlaku di 

pasaran/ di tempat lain. 

2. Kelengkapan persediaan obat dan alat kesehatan. 

Segala sesuatu obat dan alat kesehatan yang telah tersedia dilengkapkan 

dengan sempurna untuk kebutuhan konsumen. 

3. Fasilitas 

Sarana yang diberikan untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, 

memberikan kemudahan untuk menunjang pelayanan yang baik dan 

nyaman untuk konsumen. 

4. Keramahan Pelayanan 

Kebaikan hati dan menarik budi bahasanya; manis tutur kata dan sikap; 

keakraban (dalam bergaul) dan menyenangkan dalam berinteraksi dengan 

konsumen untuk memberikan pelayanan yang maksimal. 
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5. Kecepatan penanganan obat/resep 

Waktu yang diperlukan untuk melayani obat/resep yang di butuhkan 

konsumen. 

C. Kepuasan 

Kepuasan adalah suatu perasaan seseorang setelah membandingkan dari 

hasil/kinerja pelayanan pegawai yang diharapkan konsumen. Jadi kepuasan 

merupakan perasaan seseorang  yang dirasa senang sesuai dengan harapannya. 

Apabila kinerja pegawai tidak sesuai harapan konsumen, maka konsumen 

tersebut akan merasa kecewa atas pelayanannya. Jika kinerja pegawainya 

sesuai dengan harapkan konsumen pasti akan merasa puas atas pelayanannya. 

Kepuasan konsumen tersebut sebagai patokan untuk mengukur kualitas 

pelayanan jasa kesehatan yang diberikan. Konsumen yang merasa puas 

tersebut pasti akan setia lebih lama, tanpa menghiraukan harga dan 

memberikan komentar yang baik serta akan lebih mudah tersugesti/percaya 

akan edukasi terkait kesehatan yang diberikan untuk mengoptimalkan terapi 

(Supranto,2006).  

Cara mengetahi kepuasan konsumen menurut (Tjiptono dan Anastasia, 2003): 

1. Sistem keluhan dan saran  

Dengan cara menyediakan kontak agar konsumen dapat 

menyampaikan keluhan dan sarannya, informasi tersebut dikumpulkan 

untuk mengetahui dan mengatasi masalah yang timbul. 
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2. Survey kepuasan konsumen 

Dapat dilakukan dengan cara survey melalui surat pos, telephone, 

maupun dengan cara wawancara langsung. 

   Salah satu faktor yang menunjang kepuasan konsumen apotek 

adalah penampilan/fasilitas yang diberikan apotek agar konsumen merasa 

puas. Penampilan apotek menyangkut penataan ruang tunggu, penataan 

etalase obat, kebersihan, kenyamanan ruang tunggu serta fasilitas 

penunjang kepuasan konsumen yang lainnya seperti AC, TV, 

koran/majalah kesehatan, toilet, penampilan pegawai apotek yang rapi dan 

santun, serta informasi secara umum berupa leaflet, poster/papan 

pemberitauan tentang prosedur pelayanan. Adanya ketersediaan ruang 

klinik, peralatan dan fasilitas lain yang mendukung pelayanan farmasi 

sehingga terciptalah pelayanan farmasi yang fungsional dan profesional 

(Ifmaily, 2006). 
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D. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                      :  Analisis Korelasi 

 

 

Kualitas Pelayanan  

 Kelengkapan obat 

 Fasilitas 

 Pelayanan SDM 

 Kecepatan resep 

 Murah 

 

Kepuasan pelanggan 

 Obat  

 Fasilitas yang 

memadai 

 Pelayanan SDM 

yang didapat 

 Pelayanan resep 

yang didapat 

 Harga yang murah 

 

APOTEK  X 

Evaluasi Kualitas Pelayanan 

Baik     76%-100% 

Cukup    56%-75% 

Kurang baik 40%-55% 

Tidak baik ≤ 40% 

Evaluasi Kepuasan Pelanggan 

Baik  76%-100% 

Cukup  56%-75% 

Kurang baik 40%-55% 

Tidak baik ≤ 40% 
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E. Kerangka Empirik 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen 

terhadap kualitas pelayanan di Apotek X di Bantul, meliputi : 

1. Tingkat kualitas pelayanan yang diberikan. 

2. Kepuasan pelanggan yang didapatkan. 

3. Hubungan antara kualitaas pelayanan dengan tingkat kepuasan konsumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


