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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kuesioner Google From terhadap 

Kualitas pelayanan dan Kepuasan Konsumen Apotek X  

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 2. Hasil Uji Validitas terhadap Kualitas Pelayanan Apotek X 

 

Dari hasil data terhadap kualitas pelayanan apotek x menunjukkan 

bahwa analisis signifikansi untuk semua item pertanyaan menunjukkan 
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bahwa nilai sig. < 0,05 dan r hitung > 0,3610 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa masing-masing item pertanyaan valid.  

Tabel 3. Hasil Uji Validitas terhadap Kepuasan Konsumen Apotek X 

 

Dari hasil data terhadap kepuasan konsumen apotek x 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.  

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas terhadap Kualitas Pelayanan Apotek X 

Cronbach Alpha Nilai Kritis Keterangan 

0,949 0,50 RELIABEL 
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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 5. 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. 

B. Karekteristik Responden 

Responden pada penelitian ini sebanyak 317orang yang di dapatkan dari 

konsumen Apotek X melalui wawancara yang mendatangi responden 

langsung dengan menggunakan aplikasi google form. Jumlah tersebut di 

dapatkan dari rumus penentuan besarnya sampel yang disesuaikan dengan 

jumlah konsumen yang datang ke apotek tiap bulannya. Karekteristik 

responden ini penting dalam suatu survey penelitian karena untuk mengetahui 

pola distribusi demografi, sosial suatu sampel. Karakteristik penelitian ini 

meliputi jenis kelamin, umur, penghasilan, tingkat pendidikan, status 

pekerjaan. Hasil distribusi karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 6. Karakteristik Responden 

Karakteristik Jumlah (N = 317) Presentasi (%) 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

102 

215 

 

32% 

68% 

Umur 

18 – 20 Tahun 

20 – 29 Tahun 

30 – 39 Tahun 

40 – 49 Tahun 

50 – 59 Tahun 

≥ 60 Tahun 

 

19 

79 

72 

70 

48 

29 

 

6% 

25% 

23% 

22% 

15% 

9% 

Penghasilan 

≤ Rp. 1,5 Juta/bulan 

Rp. 1,5 – 1,9 Juta/bulan 

Rp. 2 – 2,4 Juta/bulan 

≥ Rp. 2,5 Juta/bulan  

 

137 

64 

27 

80 

 

44% 

21% 

9% 

26% 

Tingkat Pendidikan  

SD 

SMP 

SMA 

D3 

S1 

S2 

 

15 

17 

143 

33 

98 

10 

 

5% 

6% 

45% 

10% 

31% 

3% 

Status Pekerjaan 

Pegawai Negeri 

Pegawai Swasta 

Wiraswasta 

Mahasiswa/Pelajar 

Buruh/Petani 

Ibu Rumah Tangga 

Lainnya 

 

43 

63 

58 

29 

31 

55 

37 

 

14% 

20% 

18% 

9% 

10% 

17% 

12% 

 

 

Dari tabel karakteristik di atas akan di jelaskan lebih lengkap dari 

masing-masing kategori sebagai berikut : 
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1. Jenis Kelamin 

  

Gambar 2. Diagram 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. 

2. Umur konsumen  

 

Gambar 3. Diagram Umur Konsumen 

Data distribusi umur konsumen ini menjadi salah satu yang 

berpengaruh dalam pengisian koesioner karena dapat berpengaruh 

terhadap pola pikir, cara pandang, dan pengalaman seseorang berdasarkan 

Permpuan 
68% 

Laki-laki 
32% 

18 - 20 Tahun 
6% 

21 - 29 Tahun 
25% 

30 - 39 Tahun 
23% 

40 - 49 Tahun 
22% 

50 - 59 Tahun 
15% 

> 60 Tahun 
9% 
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umur yang ada.  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%. 

3. Penghasilan per bulan 

 

Gambar 4. 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. 

  

< 1,5 
Jt/bulan 

44% 

1,5 jt - 1,9 
Jt/bulan 

21% 

2 Jt -2,4 
Jt/bulan 

9% 

> 2,5 
Jt/bulan 

26% 
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4. Tingkat pendidikan 

 

Gambar 5. 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.  

 

 

 

SD 
5% 

SMP 
6% 

SMA/SMK 
45% 

D3 
10% 

S1 
31% 

S2 
3% 



39 
 

 
 

5. Status Pekerjaan  

 

Gambar 6. 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. 

C. Kualitas Pelayanan  Apotek X Menurut Prospektif Konsumen 

Hasil tanggapan berdasarkan jumlah dan persentase pilihan para 

responden dari masing-masing pernyataan yang ada tentang kualitas dan 

fasilitas di apotek X. 

 

Pegawai Negeri 
14% 

Pegawai Swasta 
20% 

Wiraswasta 
18% 

Mahasiswa/Pela
jar 
9% 

Buruh/Petani 
10% 

Ibu Rumah 
Tangga 

17% 

Lainnya 
(*Pensiunan = 

29 orang, 
Tenaga 

Kesehatan = 8 
orang )  

12% 
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Tabel 7. Pernyataan Responden Terkait Kualitas Pelayanan dan Fasilitas 

No Pertanyaan Skor Tidak 

di isi 

Persentase Kategori 

SS S TS STS 

1 Apakah karyawan apotek melayani anda dengan ramah 82 235 0 0 - 100,00% Baik 

2 Apakah pelayanan di apotek ini selalu tepat waktu 37 252 27 1 - 100,00% Baik 

3 Layanan yang diberikan di apotek ini hampir tidak ada kesalahan 22 282 12 0 1 99,68% Baik 

4 Karyawan apotek memberikan informasi dengan jelas  56 258 3 0 - 100,00% Baik 

5 Apakah karyawan apotek selalu siap membantu pelanggan  66 248 2 0 1 99,68% Baik 

6 Apakah perilaku karyawan di apotek memberikan rasa kepercayaan 

kepada anda 

51 261 5 0 - 
100,00% Baik 

7 Apakah pembeli di apotek dilayani dengan segera 50 241 25 1 - 100,00% Baik 

8 Apakah karyawan memberikan solusi ketika ada masalah/ada yang 

tidak dimengerti pelanggan  

51 264 1 0 1 
99,68% Baik 

9 Apakah sikap yang ditunjukkan oleh karyawan apotek membuat 

anda merasa nyaman 

56 255 6 0 - 
100,00% Baik 

10 Apotek ini memberikan pelayanan 24 jam 78 221 3 0 15 95,26% Baik 

11 Di apotek ini anda memperoleh layanan konsultasi obat 40 263 8 1 5 98,42% Baik 

12 Karyawan apotek bersedia mengantarkan obat ke rumah bila 

diminta 

18 138 25 2 134 
57,72% Cukup 
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No Pertanyaan Skor Tidak 

di isi 

Persentase Kategori 

SS S TS STS 

13 Apotek / karyawan melayani pelanggan secara kekeluargaan 42 265 2 1 7 97,79% Baik 

14 Apotek ini lebih mengutamakan kepentingan pelanggan 48 266 3 0 - 100,00% Baik 

15 Karyawan apotek ini sungguh-sungguh berusaha memenuhi setiap 

kebutuhan pelanggan 

44 268 4 0 1 
99,68% Baik 

16 Apotek ini memiliki tempat parkir yang luas dan nyaman 47 221 46 1 2 99,36% Baik 

17 Apotek ini memiliki obat-obatan yang lengkap 72 222 21 0 2 99,36% Baik 

18 Lokasi apotek sangan strategis 79 233 5 0 - 100,00% Baik 

19 Apotek ini menyediakan alat kesehatan lengkap 64 233 15 0 5 98,42% Baik 

20 Apakah fasilitas yang diberikan pelanggan baik 54 262 0 0 1 
99,68% Baik 

Perolehan skor 1.057 4.8

88 

213 7 175 - - 

Jumlah 6.165  1944,73% Baik 

Rata-rata 1.541  97,24% 
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Dari tabel tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan dan fasilitas 

di  Apotek X. Menunjukkan data rekapitulasi hasil jawaban responden untuk 

mencari rata-ratanya dengan perhitungan berikut :  

               
          

           
 

               
     

  
 

        

Jadi rata-rata skor tanggapan responden yang di dapatkan adalah  308,25 

Persentase dari tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan dan 

fasilitas di  Apotek X. Menunjukkan data rekapitulasi hasil jawaban responden 

dalam bentuk persentase dari 20 pertanyaan yang ada dengan perhitungan 

berikut : 

                
               

          
      

                
      

   
      

       97,23 

Dari perhitungan tersebut diperoleh persentasi skor 97,23%. Sehingga 

hasil menunjukkan terhadap kualitas pelayanan dan fasilitas yang di berikan 

apotek X adalah “Baik” sesuai dengan kategori prosentase menurut Arikunto 

(Dalam Kamwlta, 2013), yaitu: 

Tabel 8. Kategori Prosentase 

Baik 76%-100% 

Cukup 56%-75% 

Kurang baik 40%-55% 

Tidak baik ≤ 40% 
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Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan walaupun sudah termasuk 

baik, akan tetapi bila ingin ditingkatkan supaya lebih maksimal bisa dilihat 

dari hasil tanggapan responden yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

pernyataan mendapatkan hasil yang kurang dari 100%. Pernyataan tersebut 

tidak di jawab/di isi oleh lebih dari 2 responden karena konsumen tidak 

mengetahui informasi yang ada di apotek, konsumen memandang dari sudut 

pandang orang lain, dan konsumen yang baru pertama kali berkunjung ke 

apotek. Berikut ini adalah beberapa pernyataan tersebut : 

1. Terdapat pada pernyataan nomer 10 yaitu tentang “apotek ini memberikan 

pelayanan 24 jam” dari hasil data tersebut memperoleh persentase sebesar 

95,26% dari keseluruhan responden yang menjawab sebanyak 302 orang 

sedangkan yang tidak menjawab sebanyak 15 orang. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa konsumen minimnya infomasi dan ada konsumen 

yang berpendapat bahwa pertama kali datang ke apotek x dan ada juga 

yang berpendapat bahwa konsumen tersebut bila membeli obat selalu di 

siang/sore hari, konsumen tersebut tidak mengetahui kalau malam hari 

tetap buka/tidak. 

2. Terdapat pada pernyataan nomer 11 yaitu tentang “di apotek ini anda 

memperoleh layanan konsultasi obat” dari hasil data tersebut memperoleh 

persentase sebesar 98,42% dari keseluruhan responden yang menjawab 

sebanyak 312 orang sedangkan yang tidak menjawab sebanyak 5 orang. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen minimnya infomasi dan ada 

konsumen yang berpendapat bahwa pertama kali datang ke apotek x dan 
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ada juga konsumen yang melihat dari sudut pandang orang lain seperti 

konsumen tersebut menilai bahwa dia tidak mendapatkan layanan 

konsultasi obat tetapi konsumen tersebut beranggapan bahwa tidak tahu 

kalau konsumen lain mendapatkan atau tidak.  

3. Terdapat pada pernyataan nomer 12 yaitu tentang “karyawan apotek 

bersedia mengantarkan obat ke rumah bila diminta” dari hasil data tersebut 

memperoleh persentase sebesar 57,72% dari keseluruhan responden yang 

menjawab sebanyak 183 orang sedangkan yang tidak menjawab sebanyak 

134 orang. Dari data tersebut menunjukkan persentase paling kecil yang 

diperoleh, akan tetapi masih terkatogorikan “cukup baaik” dari 

keseluruhan pernyataan yang ada. Hal tersebut menunjukkan banyak 

konsumen yang minim mendapatkan infomasi dari apotek dan ada 

konsumen yang berpendapat bahwa pertama kali datang ke apotek x dan 

tidak mengetahui ada/tidaknya layanan tersebut. 

4. Terdapat pada pernyataan nomer 13 yaitu tentang “apotek/karyawan 

melayani pelanggan secara kekeluargaan” dari hasil data tersebut 

memperoleh persentase sebesar 97,79% dari keseluruhan responden yang 

menjawab sebanyak 310 orang sedangkan yang tidak menjawab sebanyak 

7 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen minimnya infomasi 

dan ada konsumen yang berpendapat bahwa pertama kali datang ke apotek 

x dan ada juga konsumen yang melihat dari sudut pandang orang lain 

seperti konsumen tersebut menilai bahwa dia dilayani secara kekeluargaan 
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tetapi konsumen tersebut beranggapan bahwa tidak tahu kalau konsumen 

lain dilayani secara kekeluargaan atau tidak. 

5. Terdapat pada pernyataan nomer 19 yaitu tentang “apotek ini 

menyediakan alat kesehatan lengkap” dari hasil data tersebut memperoleh 

persentase sebesar 98,42% dari keseluruhan responden yang menjawab 

sebanyak 312 orang sedangkan yang tidak menjawab sebanyak 5 orang. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen minimnya infomasi dan ada 

konsumen yang berpendapat bahwa pertama kali datang ke apotek x dan 

ada juga konsumen yang melihat dari sudut pandang orang lain seperti 

konsumen tersebut menilai bahwa dia tidak mendapatkan alat kesehatan 

yang diingikan bahkan harus memesan terlebih dahulu menurut konsumen 

tersbut tidak efisien bila dalam keadaan harus segera digunakan tetapi 

tidak ada dan konsumen tersebut juga beranggapan bahwa tidak tahu kalau 

konsumen lain mendapatkan atau tidak alat kesehatan yang di inginkan. 

D. Tanggapan Responden Terhadap Kepuasan Pelayanan yang diberikan di  

Apotek X  Menggunakan Aplikasi Google Form 

Hasil tanggapan berdasarkan jumlah dan persentase pilihan para 

responden dari masing-masing pernyataan yang ada tentang kepuasan 

pelayanan di apotek X. 
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Tabel 9. Pernyataan Responden Terkait Kepuasan Konsumen di Apotek X 

No Pertanyaan Skor Tidak 

di isi 

Persentase Kategori 

SS S TS STS 

1 Anda merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan? 10 23 257 27 - 100,00% Baik 

2 Apakah apotek ini memenuhi harapan anda? 34 266 17 0 - 100,00% Baik 

3 Apakah anda benar-benar merasa puas terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan apotek ini? 

50 247 20 0 - 
100,00% Baik 

4 Fasilitas yang disediakan sudah sepadan dengan harapan anda? 36 274 7 0 - 100,00% Baik 

5 Obat / alat medis yang anda butuhkan tersedia di apotek? 49 245 22 0 1 99,68% Baik 

6 Apakah anda langsung ditangani oleh pegawai/apoteker apotek? 48 260 8 0 1 99,68% Baik 

7 Apakah pegawai /apoteker bersikap baik dan ramah sesuai 

harapan anda? 

61 254 1 0 1 
99,68% Baik 

Perolehan skor 288 1569 332 27 3 - - 

Jumlah 2216  699,04% Baik 

Rata-rata 554  99,86% 
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Dari tabel tanggapan responden terhadap kepuasan pelayanan yang 

diberikan di  Apotek X Bantul. Menunjukkan data rekapitulasi hasil jawaban 

responden untuk mencari rata-ratanya dengan perhitungan berikut : 

               
          

           
 

               
    

 
 

             

Jadi rata-rata skor tanggapan responden yang di dapatkan adalah  316,57 

Dari rekapitulasi hasil jawaban terbanyak responden dalam bentuk 

presentasinya dengan perhitungan berikut :  

                
               

          
      

                
      

   
      

            

Dari perhitungan tersebut diperoleh presentasi skor 99,86%. Sehingga 

hasil menunjukkan terhadap kepuasan pelayanan yang di berikan apotek x 

“Baik” sesuai dengan kategori prosentase menurut Arikunto (Dalam Kamwlta, 

2013):  

Tabel 10. Kategori Prosentase 

Baik 76%-100% 

Cukup 56%-75% 

Kurang baik 40%-55% 

Tidak baik ≤ 40% 
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E. Analisis untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan konsumen menggunakan uji korelasi 

pearson 

Mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan terhadap kualitas 

pelayanan dengan kepuasan konsumen apotek dari data yang diambil 

menggunakan kuesioner yang dibuat menggunakan aplikasi google form. 

Memudahkan dalam pengolahan berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari 

kuesioner yang di kelompokan sesuai dengan beberapa kategori. 

Tabel 11. Pengelompokan petanyaan sesuai dengan kategori 

Katagori Pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan 

SDM 

1. Apakah karyawan apotek melayani anda dengan ramah 

5. Apakah karyawan apotek selalu siap membantu pelanggan 

3. Layanan yang diberikan di apotek ini hampir tidak ada 

kesalahan 

4. Karyawan apotek memberikan informasi dengan jelas  

6.   Apakah perilaku karyawan di apotek memberikan rasa 

kepercayaan kepada anda 

8. Apakah karyawan memberikan solusi ketika ada masalah/ada 

yang tidak dimengerti pelanggan 

9.   Apakah sikap yang ditunjukkan oleh karyawan apotek 

membuat anda merasa nyaman 

13. Apotek / karyawan melayani pelanggan secara kekeluargaan 

14. Apotek ini lebih mengutamakan kepentingan pelanggan 

15. Karyawan apotek ini sungguh-sungguh berusaha memenuhi 

setiap kebutuhan pelanggan 

Kecepatan 2. Apakah pelayanan di apotek ini selalu tepat waktu 

7. Apakah pembeli di apotek dilayani dengan segera 

 

 

 

Fasilitas 

10.  Apotek ini memberikan pelayanan 24 jam 

11. Di apotek ini anda memperoleh layanan konsultasi obat 

12.  Karyawan apotek bersedia mengantarkan obat ke rumah 

bila diminta 

16.  Apotek ini memiliki tempat parkir yang luas dan nyaman 

18.  Lokasi apotek sangan strategis 

20. Apakah fasilitas yang diberikan pelanggan baik 

Kelengkapan 16.  Apotek ini memiliki obat-obatan yang lengkap 

18.  Apotek ini menyediakan alat kesehatan lengkap 
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Berdasarkan dari tabel tersebut data yang sudah diolah menggunakan 

Microsoft excel kemudian di masukan dalam SPSS 25.0. Hasil data yang di 

dapatkan tiap dimensinya yaitu keramahan, kecepatan, pelayanan, 

kenyamanan, fasilitas, dan kelengkapan pada kualitas pelayanan menunjukan 

hasil yang signifikan terhadap  kepuasan konsumen di setiap kategorinya. 

Berikut hasil analisis data kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen yang 

membuktikan bahwa data tersebut normal dengan menggunakan uji normalitas 

tiap dimensinya. 

Hasil Pengujian Normalitas pada Kualitas Pelayanan 

1. Hasil Pengujian Normalitas Kualitas Pelayanan Faktor Keramahan 

Hasil pengujian normalitas variabel kualitas pelayanan faktor 

keramahan dapat dideskripsikan pada gambar berikut: 

0

20

40

60

80

100

120

140

5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

Series: KERAMAHAN
Sample 1 317
Observations 317

Mean       6.488959
Median   6.000000
Maximum  8.000000
Minimum  5.000000
Std. Dev.   0.805855
Skewness   0.126720
Kurtosis   2.526160

Jarque-Bera  3.813983
Probability  0.148527

 

Gambar 7. 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. 
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2. Hasil Pengujian Normalitas Kualitas Pelayanan Faktor Kecepatan  

Hasil pengujian normalitas variabel kualitas pelayanan faktor 

kecepatan dapat dideskripsikan pada gambar berikut: 
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Std. Dev.   0.960174
Skewness  -0.016234
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Jarque-Bera  0.225449
Probability  0.893397

 

Gambar 8. Pengujian Normalitas Kualitas Pelayanan Faktor Kecepatan 

Gambar diatas menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 0,23 

dan p sebesar 0,89. kecepatan nilai p > 0,05 maka disimpulkan bahwa data 

kualitas pelayanan faktor kecepatan berdistribusi normal. 

3. Hasil Pengujian Normalitas Kualitas Pelayanan Faktor Pelayanan 

Hasil pengujian normalitas variabel kualitas pelayanan faktor 

pelayanan dapat dideskripsikan pada gambar berikut: 
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Gambar 9. Pengujian Normalitas Kualitas Pelayanan Faktor Pelayanan 
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Gambar diatas menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 1,49 

dan p sebesar 0,47. kecepatan nilai p > 0,05 maka disimpulkan bahwa data 

kualitas pelayanan faktor pelayanan berdistribusi normal. 

4. Hasil Pengujian Normalitas Kualitas Pelayanan Faktor Kenyamanan 

Hasil pengujian normalitas variabel kualitas pelayanan faktor 

kenyamanan dapat dideskripsikan pada gambar berikut: 
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Gambar 10. Pengujian Normalitas Kualitas Pelayanan Faktor Kenyamanan 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 0,13 

dan p sebesar 0,93. kecepatan nilai p > 0,05 maka disimpulkan bahwa data 

kualitas pelayanan faktor kenyamanan berdistribusi normal. 

5. Hasil Pengujian Normalitas Kualitas Pelayanan Faktor Fasilitas 

Hasil pengujian normalitas variabel kualitas pelayanan faktor 

fasilitas dapat dideskripsikan pada gambar berikut: 
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Gambar 11. Pengujian Normalitas Kualitas Pelayanan Faktor Fasilitas 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 2,39 

dan p sebesar 0,30. kecepatan nilai p > 0,05 maka disimpulkan bahwa data 

kualitas pelayanan faktor fasilitas berdistribusi normal. 

6. Hasil Pengujian Normalitas Kualitas Pelayanan Faktor Kelengkapan 

Hasil pengujian normalitas variabel kualitas pelayanan faktor 

kelengkapan dapat dideskripsikan pada gambar berikut: 
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Gambar 12. Pengujian Normalitas Kualitas Pelayanan Faktor Kelengkapan 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 4,14 

dan p sebesar 0,13. kecepatan nilai p > 0,05 maka disimpulkan bahwa data 

kualitas pelayanan faktor kelengkapan berdistribusi normal. 

Hasil Pengujian Normalitas pada Kepuasan Konsumen dapat 

dideskripsikan pada gambar berikut: 
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Gambar 13. Pengujian Normalitas Kepuasan Konsumen 

Gambar diatas menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 0,80 

dan p sebesar 0,67. kecepatan nilai p > 0,05 maka disimpulkan bahwa data 

kepuasan konsumen  berdistribusi normal. 

Dari hasil data menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi 

normal sehingga dapat di masukkan ke dalam pengujian selanjutnya untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan konsumen dengan menguji kedalam uji korelasi pearson dan uji 

regresi. Berikut adalah hasil korelasi Pearson dapat dideskripsikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 12. Hasil Pengujian Korelasi Pearson 

  Kepuasan Konsumen 

Keramahan R 0,338 

p 0,000 

Kecepatan R 0,368
 

P 0,000 

Pelayanan R 0,361 

p 0,000 

Kenyamanan R 0,412 

p 0,000 

Fasilitas R 0,351 

p 0,000 

Kelengkapan R 0,416 

p 0,000 
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Berikut adalah hasil pengujian regresi dapat dirangkumkan dalam 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 13. Hasil Pengujian Regresi Ganda dengan Tiga Prediktor 

Model Koef. Reg. SE  T P 

Konstan 5,011 1,467  3,415 0,001 

Keramahan 0,453 0,163 0,147 2,774 0,006 

Kecepatan 0,317 0,143 0,123 2,219 0,027 

Pelayanan 0,129 0,058 0,124 2,240 0,026 

Kenyamanan 0,348 0,176 0,119 1,980 0,049 

Fasilitas 0,181 0,071 0,138 2,557 0,011 

Kelengkapan 0,453 0,130 0,193 3,489 0,001 

R  = 0,563  

R
2
 = 0,317 

F = 24,001 

 

 

0,000 

 

a. Pengaruh Kualitas Pelayanan Faktor Keramahan terhadap kepuasan 

konsumen dari tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

pengaruh terhadap kualitas pelayanan faktor keramahan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 0,338 dengan p sebesar 0,000. 

Berdasarkan nilai p < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan faktor keramahan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

b. Pengaruh Kualitas Pelayanan Faktor Kecepatan terhadap kepuasan 

konsumen dari tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

pengaruh terhadap kualitas pelayanan faktor kecepatan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 0,368 dengan p sebesar 0,000. 

Berdasarkan nilai p < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan faktor kecepatan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 
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c. Pengaruh Kualitas Pelayanan Faktor Pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen dari tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

pengaruh terhadap kualitas pelayanan faktor pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 0,361 dengan p sebesar 0,000. 

Berdasarkan nilai p < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan faktor pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

d. Pengaruh Kualitas Pelayanan Faktor Kenyamanan terhadap kepuasan 

konsumen dari tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

pengaruh terhadap kualitas pelayanan faktor kenyamanan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 0,412 dengan p sebesar 0,000. 

Berdasarkan nilai p < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan faktor kenyamanan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

e. Pengaruh Kualitas Pelayanan Faktor Fasilitas terhadap kepuasan 

konsumen dari tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

pengaruh terhadap kualitas pelayanan faktor fasilitas terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 0,351 dengan p sebesar 0,000. 

Berdasarkan nilai p < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan faktor fasilitas berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

f. Pengaruh Kualitas Pelayanan Faktor Kelengkapan terhadap kepuasan 

konsumen dari tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi 
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pengaruh terhadap kualitas pelayanan faktor kelengkapan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 0,416 dengan p sebesar 0,000. 

Berdasarkan nilai p < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan faktor kelengkapan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.  

g. Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda didapatkan nilai F-

hitung sebesar 24,001 dengan p sebesar 0,000. Berdasarkan nilai p < 

0,05, maka Ho ditolak sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan kualitas pelayanan faktor keramahan, kecepatan, 

pelayanan, kenyamanan, fasilitas, dan kelengkapan secara keseluruhan 

terhadap kepuasan konsumen. 

Besarnya pengaruh kualitas pelayanan faktor keramahan, 

kecepatan, pelayanan, kenyamanan, fasilitas, dan kelengkapan secara 

serentak terhadap kepuasan konsumen, ditunjukkan dari nilai koefisien 

determinasi (R
2
). Nilai R

2
 didapatkan sebesar 0,317. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan faktor keramahan, kecepatan, 

pelayanan, kenyamanan, fasilitas, dan kelengkapan secara keseluruhan 

terhadap kepuasan konsumen sebesar 31,7%. Adapun sisanya sebesar 

68,3% dipengaruhi variabel lain selain variabel penelitian. 

F. Faktor Pendukung Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Apotek X di Bantul 

Untuk mengetahuin seberapa kompetitif apotek x di bandingkan dengan 

apotek lain. Berikut ini beberapa faktor tersebut :  



57 

 

1. Penilaian Koesioner Media Box Kualitas Pelayanan dan Kepuasan 

Konsumen Apotek X di Bantul. 

Melihat hasil evaluasi kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen 

dengan kuesioner media box yang dilakukan apotek x yang belum pernah 

di analisa sebelumnya. Menggunakan cara ini agar mendapat hasil yang 

cepat tetapi tidak mendetail, berikut adalah hasil dari kuesioner media box 

tersebut : 

a. Kualitas Pelayanan 

Pengambilan data kualitas pelayanan ini menggunakan kosioner 

media box yang terdiri dari 5 aspek yaitu murah, lengkap, cepat, ramah 

dan nyaman dengan cara memasukan coin ke dalam media box yang 

tersedia dalam masing-masing aspek dan memilih dengan cara 

memberikan penilaian kualitas pelayanan yang diberikan apotek X 

terhadap konsumen. Berikut adalah contoh cara pengambilan data 

terkait penilaian kualitas pelayanan. 

     
Gambar 14. Proses Pengambilan Data Kualitas Pelayanan di Apotek X 
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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. 

 

Gambar 15. Grafik Hasil Data Kualitas Pelayanan Menggunakan 

Kuesioner Media Box 

Dari 5 aspek data yang di dapatkan, bisa dilihat hasil di diagram 

tersebut responden banyak bependapat bahwa Apotek X untuk segi 

kelengkapan obat dan alat kesehatan menunjukkan paling banyak. 

Pada urutan pertama sebanyak 132 responden yang memilih lengkap. 

Untuk urutan kedua sebanyak 52 responden memilih nyaman. Untuk 

urutan ketinga sebanyak 49 responden yang memilih dari segi 

keramahan dan murahnya harga obat/alat kesehatan. Sedangkan untuk 

urutan terakhir sebanyak 35 responden memilih dari segi kecepatan 

pelayanan yang di berikan kepada konsumen. Dari hasil tersebut di 
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dapatkan dari survey langsung kepada 317 responden yang datang ke 

Apotek X. 

b. Kepuasan Konsumen 

Pengambilan data kepuasan konsumen ini menggunakan 

kosioner media box yang terdiri dari 3 pilihan yaitu tidak puas, puas 

dan sangat puas dengan cara memasukan coin ke dalam media box 

yang tersedia dalam masing-masing pilihan dan memilih dengan cara 

memberikan penilaian rasa kepuasan konsumen yang dirasakan 

terhadap pelayanan yang diberikan apotek x kepada konsumen. 

Berikut adalah contoh cara pengambilan data terkait penilaian 

kepuasan pelanggan. 

       

Gambar 16. Proses Pengambilan Data Kepuasan Konsumen di Apotek X 

 

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 
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pelayanan yang diberikan apotek x. Dari hasil data yang didapatkan 

menunjukkan bahwa persentase dalam masing-masing pilihan yang 

ada sesuai dengan grafik berikut. 

 

Gambar 17. Grafik Hasil Data Kepuasan Konsumen 

Menggunakan Kuesioner Media Box 

Dari hasil data diagram tersebut terhadap tingkat kepuasan 

konsumen dalam  pelayanan yang di berikan oleh tenaga kefarmasi di 

Apotek X. Konsumen yang merasa “PUAS” sebanyak 224 responden, 

dan konsumen yang merasa “TIDAK PUAS” sebanyak 6 responden, 

dan konsumen yang merasa “SANGAT PUAS” sebanyak 87 

responden. Hasil persentase tersebut di dapatkan dari survey langsung 

kepada 317 responden yang datang ke Apotek X. 

Dari hasil tesebut di dapatkan konsumen yang memilih “PUAS” 

banyak yang berpendapat merasa nyaman membeli obat di apotek X 

karena pelayanannya yang ramah, memberikan tempat yang nyaman, 

fasilitas yang di berikan lengkap,  dan juga obat yang dicari selalu 
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tersedia di apotek karena obat/alat kesehatan yang lengkap. Sedangkan 

konsumen yang memilih “TIDAK PUAS” beberapa berpendapat 

karena terlalu lamanya penangaan yang di berikan pada saat pembelian 

obat ketika keadaan ramai terutama pada penanganan resep obat, dan 

merasa kecewa atas pelayanan yang sangat lama. Sedangkan untuk 

konsumen yang memilih “SANGAT PUAS” berpendapat merasa 

sangat puas atas pelayanan yang di berikan apotek x di bandingkan 

dengan pelayanan di apotek lain dan konsumen setuju atas 

kenyamanan, keramahan, cepat penanganan, murahnya harga obat/alat 

kesehatan, terutama pada kelengkapan obat/alat kesehatan yang di 

berikan ke pada konsumen. 

2. Membandingan Apotek X dengan 4 Apotek Kompetitor Lain 

Berdasarkan 4 Aspek 

a. Kemuahan harga obat/alat kesehatan di apotek 

Dilakukan dengan membandingkan beberapa harga item obat/alat 

kesehatan apotek x dengan 4 apotek kompetitor dan aplikasi apotek 

berdasarkan dari data pareto A yang dimiliki apotek x. Berikut adalah 

hasil analisa yg di peroleh berdasarkan dari pengolongan obatnya : 
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1) Golongan Obat Bebas 

Tabel 14. Perbandingan Harga Obat Bebas Apotek X dengan 4 

Apotek Kompetitor dan Aplikasi Apotek 

No Nama Obat Apotek 

X 

Aplikasi 

Apotek 

Apotek 

I 

Apotek 

II 

Apotek 

III 

Apotek 

IV 

Satuan 

1 Imboost F ST 6.405 7.744 7.300 7.300 7.100 7.615 /Tablet 

2 Minyak Kayu 

Putih Lang 60 

ml 

19.889 23.511 - 21.400 20.200 22.500 /Botol 

3 Imboost(Kids)

60ml   

32.987 41.870 39.500 38.500 36.600 40.500 /Botol 

4 Triocid 60 ml 

Syr 

5.120 8.201 - 8.000 8.200 - /Botol 

5 Sanmol 60 ml 

Syr 

12.436 15.299 14.421 11.000 13.800 15.048 /Botol 

6 Minyak Kayu 

Putih Lang 30 

ml 

10.271 12.573 - 14.000 10.500 11.880 /Botol 

7 Paracetamol 

ST 

147 354 359 200 171 316 /Tablet 

8 Minyak 

Tawon CC 20 

ml 

17.127 20.625 20.000 20.000 18.150 21.000 /Botol 

9 Praxion F 60 

ml Syr 250 

mg/5 ml 

29.715 36.234 34.200 33.600 32.700 35.640 /Botol 

10 Minyak Urut 

GPU 60 ml 

15.404 18.161 21.800 16.500 15.730 17.573 /Botol 

 

Berdasarkan dari hasil tabel perbandingan harga obat/alat 

kesehatan  menunjukkan bahwa harga obat Sanmol 60ml Syrup 

pada kolom obat bebas apotek X lebih mahal di bandingkan 

dengan harga obat di apotek kompetitor II dengan selisih harga 

kisaran 1.436 rupiah. Akan tetapi dari data yang di dapat untuk 

harga obat tersebut kurang dari harga yang telah di tentukan 

kisaran 11.400,1 rupiah. Harga apotek X untuk golongan obat 

bebas di bandingkan dengan 4 apotek kompetitor dan aplikasi 
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apotek yang ada secara keseluruhan menunjukan bahwa apotek X 

memberikan harga yang  paling murah di bandingkan apotek lain. 

2) Golongan Obat Bebas Terbatas 

Tabel 15. Perbandingan Harga Obat Besas Terbatas Apotek X 

dengan 4 Apotek Kompetitor dan Aplikasi Apotek 

No Nama 

Obat 

Apotek 

X 

Aplikasi 

Apotek 

Apotek 

I 

Apotek 

II 

Apotek 

III 

Apotek 

IV 

Satuan 

1 Intunal F 

4S ST 

862 965 696 1.000 350 950 /Tablet 

2 Hufagrip 

F 60 ml 

Syr 

17.318 19.319 17.558 17.800 17.418 19.001 /Botol 

3 Microlax 

5 ml Gel 

20.470 25.163 23.800 21.200 22.787 24.750 /Pcs 

4 Alpara 

10’S ST 

756 872 1.000 700 830 858 /Tablet 

5 Ultraflu 

4S ST 

694 845 842 750 741 788 /Tablet 

 

Berdasarkan dari hasil tabel perbandingan harga obat/alat 

kesehatan  menunjukkan bahwa terdapat 2 obat yang bisa di 

bandingkan. Pertama untuk harga obat Intunal F 4S ST pada kolom 

obat bebas terbatas apotek X lebih mahal di bandingkan dengan 

harga obat di apotek kompetitor I dan III dengan selisih harga 

untuk apotek I kisaran 166 rupiah dan untuk apotek III selisih 

harga kisaran 512 rupiah. Akan tetapi dari data yang di dapat untuk 

harga obat tersebut apotek kompetitor I dan III kurang dari harga 

yang telah di tentukan kisaran 720,1 rupiah. Kedua untuk harga 

obat Alpara 10S ST pada kolom obat bebas terbatas apotek X 

sedikit lebih mahal di bandingkan dengan harga obat di apotek 

kompetitor II dengan selisih harga kisaran 56 rupiah. Harga apotek 
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X untuk golongan obat bebas terbatas di bandingkan dengan 4 

apotek kompetitor dan aplikasi apotek yang ada secara keseluruhan 

menunjukan bahwa apotek X memberikan harga yang  paling 

murah di bandingkan apotek lain.  

3) Golongan Obat Keras  

Tabel 16. Perbandingan Harga Obat Keras Apotek X dengan 4 

Apotek Kompetitor dan Aplikasi Apotek 

No Nama Obat Apotek X Aplikasi 

Apotek 

Apotek 

I 

Apotek 

II 

Apotek 

III 

Apotek 

IV 

Satuan 

1 Cataflam 

50mg 

6.420 7.576 7.600 7.580 7.500 7.091 /Tablet 

2 Asam 

Berotec 

100mcg Spry 

192.940 263.134 242.70

0 

242.70

0 

233.500 260.50

0 

/Pcs 

3 Cetirizine 

10mg  

406 532 650 500 500 408 /Tablet 

4 Asam 

Combivent 

2,5ml Nebul 

17.993 23.414 22.700  22.700 20.400 22.500 /Pcs 

5 Amoxicillin 

500mg  

354 512 650 1.000 490 Resep /Tablet 

6 Lansoprazole 

30mg ST 

562 1.383 1.690 1.850 1.300 1.824 /Tablet 

7 Amlodipine 

10mg 

533 2.606 1.200 2.000 550 1.259 /Tablet 

8 Novorapid 

Flexpen Inj 

123.225 213.907 210.10

0 

194.00

0 

131.000 - /Pcs 

9 Voltadex 

50mg ST 

415 682 700 500 435 668 /Tablet 

10 Ranitidin 

150mg ST 

153 308 300 300 197 297 /Tablet 

11 KB Diane 35 119.497 141.664 141.00

0 

141.50

0 

150.900 138.00

0 

/Pcs 

12 Dramamine 

50mg ST 

1.687 2.044 2.000 2.000 1.970 1.991 /Tablet 

13 Simvastatin 

20mg ST 

1.089 1.348 1.280 1.500 1.050 1.539 /Tablet 

14 Diamicron 

MR 60mg ST 

6.773 7.874 7.800 7.800 7.650 7.500 /Tablet 

15 Rhinos SR 5.724 6.715 6.500 6.500 Resep 6.467  /Tablet 
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Berdasarkan dari hasil tabel perbandingan harga obat/alat 

kesehatan  menunjukkan bahwa harga obat Simvastatin 20mg ST 

pada kolom obat keras apotek X sedikit lebih mahal di bandingkan 

dengan harga obat di apotek kompetitor III dengan selisih harga 

kisaran 39,25 rupiah. Harga apotek X untuk golongan obat keras di 

bandingkan dengan 4 apotek kompetitor dan aplikasi apotek yang 

ada secara keseluruhan menunjukan bahwa apotek X memberikan 

harga yang  paling murah di bandingkan apotek lain. 

4) Alat Kesehatan 

Tabel 17. Perbandingan Harga Alat Kesehatan Apotek X dengan 4 Apotek 

Kompetitor dan Aplikasi Apotek 

No Nama Obat Apotek 

X 

Aplikasi 

Apotek 

Apotek 

I 

Apotek 

II 

Apotek 

III 

Apotek 

IV 

Satuan 

1 Kasa Steril 

Dwipa 

9.177 10.725 - 9.500 9.700 10.530 /Pcs 

2 Bbye bye F A  10.674 11.701 10.448 10.200 10.000 11.336 /Pcs 

3 Sensi Glove L 502 970 770 1.000 469 720 /Pcs 

4 Aseptic Gel 

500ml Pump 

44.492 45.375 52.877 45.000 45.912 39.600 /Botol 

5 U Pad/DR J 

60X90  

3.849 4.127 - 4.500 3.400 4.450 /Pcs 

 

Berdasarkan dari hasil tabel perbandingan harga obat/alat 

kesehatan  menunjukkan bahwa hampir seluruh alat kesehatan 

yang ada bisa di bandingkan. Pertama untuk harga alat kesehatan 

Bye bye fever anak pada kolom alat kesehatan apotek X lebih 

mahal di bandingkan dengan harga alat kesehatan di apotek 
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kompetitor I, II dan III dengan selisih harga untuk apotek I kisaran 

186 rupiah, apotek II selisih harga kisaran 474 rupiah dan untuk 

apotek III selisih harga kisaran 674 rupiah. Akan tetapi dari data 

yang di dapat untuk harga alat kesehatan tersebut apotek 

kompetitor III sedikit kurang dari harga yang telah di tentukan 

kisaran 10.000,1 rupiah. Kedua untuk harga alat kesehatan Sensi 

gloves L pada kolom alat kesehatan apotek X sedikit lebih mahal 

di bandingkan dengan harga obat di apotek kompetitor III dengan 

selisih harga kisaran 33 rupiah. Ketiga untuk harga alat kesehatan 

Aseptic gel 500ml PUMP pada apotek X lebih mahal di 

bandingkan dengan harga obat di apotek kompetitor IV dengan 

selisih harga kisaran 4.892 rupiah. Akan tetapi dari data yang di 

dapat untuk harga alat kesehatan tersebut apotek kompetitor IV 

kurang dari harga yang telah di tentukan kisaran 40.810,1 rupiah. 

Keempat untuk harga alat kesehatan U Pad/DR J 60X90 SAK pada 

apotek X sedikit lebih mahal di bandingkan dengan harga obat di 

apotek kompetitor III dengan selisih harga kisaran 449 rupiah. 

Harga apotek X untuk golongan alat kesehatan di bandingkan 

dengan 4 apotek kompetitor dan aplikasi apotek yang ada hanya 

ada 1 item alat kesehatan yang menunjukan bahwa apotek X 

memberikan harga yang  paling murah di bandingkan apotek lain. 
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b. Fasilitas yang diberikan Apotek 

Dari hasil data menunjukkan bahwa dari apotek X dan 4 apotek 

kompetitor yang lain memberikan fasilitas kepada konsumen seperti 

adanya parkir yang luas, ruang tunggu, pendingin ruangan/AC, 

majalah kesehatan/koran, TV, ruang konsul, tempat sampah, toilet, 

pelayanan 24 jam, swalayan, kontak Saran/Kritik, klinik/praktek 

dokter umum, klinik/praktek dokter gigi, klinik/praktek dokter tht. 

Hasil data tersebut bisa dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 18. Fasilitas yang diberikan Apotek 

Fasilitas Apotek X Apotek I 

 

Apotek II Apotek 

III 

Apotek 

IV 

Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak 

Parkir luas Ada Tidak Tidak Tidak Tidak 

Ruang tunggu Ada Ada Ada Ada Ada 

Pendingin 

ruangan/AC 

Ada Ada Ada Ada Ada 

Koran/Majalah 

kesehatan 

Ada Tidak Tidak Tidak Tidak 

TV Ada Tidak Tidak Ada Tidak 

Ruang konsul Ada Ada Tidak Ada Ada 

Tempat sampah Ada Ada Ada Ada Ada 

Toilet Ada Tidak Tidak Tidak Tidak 

Pelayanan 24 

jam 

Ada Tidak Tidak Tidak 

 

Ada 

Swalayan Ada 

 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

Kontak 

Saran/Kritik 

Ada Tidak Tidak Tidak Tidak 

Klinik/Praktek 

dokter UMUM 

Ada Tidak Tidak Tidak Tidak 

Klinik/Praktek 

dokter GIGI 

Ada Tidak Tidak Tidak Tidak 

Klinik/Praktek 

dokter THT 

Ada Tidak Tidak Tidak Tidak 
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Dari hasil tersebut semua fasilitas yang ada di 4 apotek 

kompetitor  tersebut terdapat beberapa fasilitas yang tidak memenuhi 

untuk memberikan fasilitas pelayanan yang baik dan nyaman untuk 

konsumen. Dari hasil data menunjukan bahwa ke 4 apotek kompetitor 

menyediakan  fasilitas seperti ruang tunggu, pendingin ruangan/AC, 

tempat sampat dan swalayan. Sedangkan untuk fasilitas yang tidak 

tersedia seperti parkir yang luas, majalah kesehatan/koran, toilet, 

kontak Saran/Kritik, klinik/praktek dokter umum, klinik/praktek dokter 

gigi, klinik/praktek dokter tht. Hasil analisis data bahwa Apotek X 

memberikan pelayanan fasilitas dari semua kriteria yang ada, lebih 

lengkap dan semua tersedia di bandingkan dengan 4 apotek kompetitor 

yang lain. 

c. Keramahan Pelayanan Apotek 

Pada pengambilan data ini dilakukan dengan cara 

membandingkan pelayanan keramahan saat melayani pelanggan 

apotek X dan 4 apotek kompetitor. Analisis tersebut terdiri dari 

beberapa aspek pada tabel berikut. 
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Tabel 19. Keramahan pelayanan Apotek 

Keramahan 

yang 

diberikan 

Apotek 

X 

Apotek 

I 

Apoek 

II 

Apoek 

III 

Apoek 

IV 

Ya/Tidak Ya/Tida

k 

Ya/Tida

k 

Ya/Tidak Ya/Tid

ak 

Datang 

langsung 

disapa 

Ya Ya Ya Ya Ya 

Senyum Ya Ya Ya Ya Ya 

Berjabat 

tangan 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

Mengucapka

n 

terimakasih 

Ya Ya Tidak Ya Tidak 

Memberi 

hadiah 

Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

Konseling  

Apoteker 

Ya Ya Tidak Ya Ya 

Sikap ramah 

dan sopan 

Ya Ya Ya Ya Ya 

 

Berdaarkan hasil data menunjukkan bahwa keramahan di apotek 

X dan 4 apotek kompetitor tersebut terdapat beberapa aspek yang tidak 

memenuhi untuk memberikan keramahan pelayanan yang baik untuk 

konsumen. Dari hasil data menunjukan bahwa apotek X dan 4 apotek 

kompetitor lain hampir sepenuhnya memenuhi beberapa aspek yang 

ada untuk keramahan pelayanan seperti, datang langsung disapa, 

seyum, bersikap ramah dan sopan. Akan tetapi dalam 1 aspek yang ada 

apotek X dan 4 apotek kompetitor tidak menunjukkan keramahannya 

dalam hal berjabat tangan. Sedangkan untuk aspek seperti 

mengucapkan terimakasih terdapat 2 apotek yang tidak melakukan, 

dan dalam aspek konseling apoteker untuk apotek kompetitor II tidak 

melakukan karena apoteker tersebut jarang berada di apotek, bila ingin 
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konseling bisa melalui whatsApp (WA). Dalam aspek memberikan 

hadiah ke 4 apotek tidak mengadakannya. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa apotek x memberikan keramahan pelayanan 

hampir semua aspek yang ada di bandingkan dengan 4 apotek 

kompetitor yang lain. 

d. Kecepatan Penanganan Obat/Alat Kesehatan 

Rata-rata waktu tunggu penyediaan obat umumnya dihitung 

mulai dari pasien menyerahkan resep sampai pasien meninggalkan 

tempat penyerahan obat. Untuk mengetahui berapa lama waktu tunggu 

pelayanan resep tersebut, maka dilakukan pencatatan waktu mulai dari 

resep masuk sampai obat diterima pasien. Resep yang dianalisis 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu resep racikan dan resep 

non racikan. 

Tabel 20. Rata-rata Waktu Penyediaan Obat di 

Apotek X di Bantul 

Rata-rata 

Kecepatan penanganan 

Apotek X 

Resep Racik 35 Menit 

Resep Non Racik 12 Menit 

 

Rata-rata kecepatan pelayanan resep(WHO, 1993) bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kecepatan pelayanan farmasi rumah sakit 

≤60 menit (racikan), ≤30 menit (sediaan jadi) (Depkes, 2007) 

a. Dari hasil data perhitungan kecepatan penanganan resep racikan dan 

non racikan di apotek x yang di lakukan terhadap 46 resep obat racikan 

dan 46 resep non racikan di dapatkan bahwa rata-rata kecepatan untuk 



71 

 

resep racikan 35 menit sedangkan untuk kecepatan penangaan 

padaresep non racik 12 menit. Berdasarkan dari hasil yang ada masih 

memasuki angka kewajaran dalam penanganan resep racik dan non 

racikan. Untuk lebih jelasnya data bisa dilihat pada lampiran 

Kecepatan penanganan resep racik dan non racik Apotek X. 

b. Berdasarkan hasil perbandingan kecepatan penanganan resep racikan 

dan resep non racikan di  apotek x dan 4 apotek kompetitor dilakukan 

dengan melihat berapa lama nenanganan yang di lakukan saat 

menyiapkan resep obat. 

Tabel 21. Perbandingan Rata-rata Kecepatan Waktu 

Penyediaan Obat Apotek X dan 4 Apotek Kompetitor 

 

Hasil rata- rata kecepatan penanganan resep di apotek X dan 4 

apotek kompetitor menunjukkan bahwa  kriteria yang baik kerena hasil 

menunjukkan kecepatan waktu rata-rata untuk resep racikan 20 menit 

6 detik. Sedangkan untuk resep non racikan 8 menit 4 detik. Hal 

tersebut dilakukan dengan resep yang sama baik resep racikan maupun 

resep non racikan dan dalam keadaan yang sama tidak terlalu ramai. 

Berikut ini adalah gambar resep yang digunakan untuk menilat 

kecepatan masing-masing apotek. 
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Gambar 18. Resep Racikan dan Resep Non Racikan 

 

Gambar kedua resep tersebut didapatkan dari copy resep apotek 

x. Pada saat pengambilan data tersebut melakukan transkasi layaknya 

konsumen biasa dan kemudian menghitung kecepatan yang di lakukan 

masing-masing apotek dalam hal menyiapkan obat sesuai dengan resep 

tersebut dari kedatangan pasien,  didata, disiapkan/diracik, pembayaran 

hingga KIE yang di sampaikan apoteker/tenagga kefarmasian ke pada 

konsumen. 
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3. Penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Apotek X 

Melalui Sosial Media Google Bisnis 

 

 

 

Gambar 19. Peringkat  Apotek X dari Segi Sosial Media Google Bisnis 

Dari data yang didapatkan bahwa apotek X dari segi kualitas 

pelayanan dan kepusan konsumen yang memberikan pendapat dengan 

nilai persentase sebesar 4,3 dan mendapatkan peringkat bintang 4,5 dalam 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen apotek. Kualitas 

pelayan dan kepuasan konsumen juga dilihat dari kolom komentar yang di 

sediakan yang berisikan tentang kritik dan saran yang di rasakan 

konsumen atas pelayanan yang diberikan oleh apotek x. Berikut ini tabel 

data yang didapatkan dari 63 tanggapan baik dan buruk.   

Tabel 22. Tanggapan Konsumen Berdasarkan 5 Aspek 

Kualitas Pelayanan 

Aspek Jumlah Tanggapan 

Baik 

Jumlah Tanggapan 

Buruk 

Murah 10 1 

Lengkap 26 - 

Ramah 7 2 

Cepat 2 6 

Nyaman 26 2 

 

 

X 

x 
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Dari hasil yang didapatkan seluruh aspek untuk tanggapan 

positif/baik sebanyak 71 pernyataan/tanggapan yang paling banyak 

terdapat pada aspek kelengkapan dan kenyamanan playanan yang masing-

masig sebanyak 26 pernyataan/tanggapan. Sedangkan paling sedikit pada 

aspek kecepatan sebanyak 2 pernyataan/tanggapan. Untuk seluruh aspek 

tanggapan negatif/buruk memperoleh sebanyak 11 pernyataan/tanggapan 

yang berpendapat paling banyak pada aspek kecepatan pelayanan 

sebanyak 6 pernyataan/tanggapan sedangkan paling sedikit pada aspek 

murah sebanyak 1 pernyataan/tanggapan sedangkan untuk aspek 

kelengkapan yang tidak memiliki pernyataan/tanggapan negatif sama 

sekali. 

Dari data tersebut untuk aspek murah itu sendiri mendapat 10 

pernyataan positif dan 1 pernyataan negatif dari konsumen yang 

berpendapat bahwa apotek x memiliki harga penjualan obat yang murah 

dibandingkan dengan apotek lain dan 1 tanggapan yang menjelaskan 

bahwa memiliki harga yang cukup mahal untuk alat kesehatan yang ada. 

Sedangkan untuk aspek kelegkapan itu sendiri mendapat 26 

pernyataan/tanggapan positif yang berpendapat bahwa apotek x memiliki 

alat kesehatan dan obat-obat yang lengkap dibandingkan dengan apotek 

lain dan untuk tanggapan negatif tidak ada. Pada aspek keramahan 

pelayanan sendiri mendapatkan 7 tanggapan positif yang berpendapat 

mereka mendapatkan pelayanan yang ramah dan baik siap membantu 

pelanggan dan untuk 2 tanggapan negatif ada yang berpendapat bahwa 
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apotek x memiliki pegawai yang tidak ramah dan tidak sopan. Sedangkan 

untuk aspek kecepatan itu sendiri memiliki 2 tanggapan positif yang 

berpendapat menurut pelanggan tersebut apotek x memberikan pelayanan 

yang cepat dan ada juga 6 konsumen yang berpendapat negatif karena 

pelayanan resep yang lama tidak hanya setngah jam bahkan bisa menjapai 

1,5 jam/ 2 jam menunggu. Terutama pada pelayanan BPJS yang sangat 

lama dan ada 1 pelanggan dari 6 tanggapan yang berpendapat bahwa 

pelayanan yang lama saat penerimaan orderan. Sedangkan untuk aspek 

kenyamanan pelayanan itu sendiri memiliki 26 pernyataan/tanggapan 

positif dari tanggapan konsumen tersebut ada yang berpendapat bahwa 

apotek x memiliki lahan parkir yang luas, terdapat adanya praktik dokter 

umum, gigi dan spesialis tht; pelayanan 24 jam, terdapat tempat bermain 

anak, ada layanan konsultasi obat, pelayanan yang bagus, pelayanan yang 

bisa melalui online/wa, tempat yang strategis, tempat yang bersih, untuk 

keuntungan yang dimiliki member seperti layanan informasi kesehatan 

rutin, layanan apoteker pribadi via whatsapp(WA), mendapat diskon dan 

hadiah. dan terdapat 2 tanggapan negatif yang berpendapat tidak tertip saat 

pengantrian obat/rusuh/tidak sesuai dengan antrian pada saat pelayanan.  

Dari beberapa tanggapan negatif yang ada sudah diberikan sosusi 

seperti terkait antrian resep yang lama sudah diselesaikan dengan cara 

memberikan nomer antrian kepada pelangan. Untuk masalah pelayanan 

BPJS yang lama juga sudah di tangani dengan di berikan ruang tersendiri 
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untuk pengurusan pelayanan BPJS. Berikut beberapa contoh ulasan 

tentang kritik dan saran konsumen. 

 

 

Gambar 20. Contoh Ulasan Positif Terhadap Kualitas Pelayanan di Apotek X. 

 

 

Gambar 21. Contoh Ulasan Negatif  dan Penyelesaian Terhadap Pelayanan 

Apotek X 

  

x 
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Berdasarkan analisis data terhadap kualitas pelayanan yang di 

berikan Apotek X dalam segi sosial media google bisnis juga bisa dilihat 

faktor lokasi. Apotek X ini memiliki lokasi yang sangat strategis karena 

dekat dengan beberapa tempat seperti, Rumah Sakit, Sekolah, Kantor 

BPJS, Polsek, Pasar, dan Pemukiman penduduk. 

Kualitas pelayanan apotek X juga dilihat dari waktu kunjungan yang 

ada setiap harinya. Dari data yang didapatkan menunjukkan bahwa setiap 

hari terdapat waktu kunjungan pelanggan yang berbeda-beda. Berikut hasil 

data yang didapatkan sesuai dengan sosial media google bisnis. 
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Persentase kualitas pelayanan dari segi kunjuan pengunjung Apotek X  

    

   

   

  

Gambar 22. Aktifitas Waktu Populer di Apotek X Selama Seminggu 
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Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa pada hari senin 

kunjungan pelanggan mengalami kenaikan dan sedikit mengalami 

penurunan kemudian  kembali meningkat. Hal tersebut terjadi sekitar jam 

03.00 sore hingga jam 21.00 malam pada data kedatangan pengunjung. 

Pada hari selasa kunjungan pelanggan mengalami kenaikan di awal 

kemudian mengalami penurunan dan tidak terjadi meningkat kembali. Hal 

tersebut terjadi sekitar jam 11.00 siang hingga jam 00.00  malam pada data 

kedatangan pengunjung. Pada hari rabu kunjungan pelanggan mengalami 

kenaikan kemudian mengalami penurunan kembali. Hal tersebut terjadi 

sekitar jam 20.00 malam hingga jam 00.00 malam pada data kedatangan 

pengunjung. Jam 20.00 hingga jam 21.00 malam pada hari rabu 

merupakan jam sedikit sibuk pada saat pelayanan. Pada hari kamis 

kunjungan pelanggan mengalami kenaikan dan sedikit mengalami 

penurunan kemudian  kembali meningkat. Hal tersebut terjadi sekitar jam 

03.00 sore hingga jam 21.00 malam pada data kedatangan pengunjung. 

Pada hari jumat kunjungan pelanggan mengalami kenaikan. Hal tersebut 

terjadi sekitar jam 03.00 sore hingga jam 21.00 malam pada data 

kedatangan pengunjung. Akan tetapi pada waktu 11.00 siang menunjukkan 

bahwa tidak terlalu ramai pengunjung. Pada hari sabtu kunjungan 

pelanggan mengalami kenaikan di awal kemudian mengalami penurunan 

kemudian terjadi sedikit kenaikan kembali. Hal tersebut terjadi sekitar jam 

11.00 siang hingga jam 19.00  malam pada data kedatangan pengunjung. 

Pada hari minggu kunjungan pelanggan mengalami kenaikan di awal 
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kemudian mengalami penurunan yang stabil kemudian terjadi sedikit 

peningkat kembali. Hal tersebut terjadi sekitar jam 09.00 siang hingga jam 

19.00  malam pada data kedatangan pengunjung. Akan tetapi pada hari 

minggu di apotek X termasuk tidak terlalu ramai pengunjung seperti hari 

biasa.  

4. Persentase terkait survey dari segi konsumen yang berkunjung ke 

Apotek X dalam 2 bulan terakhir 

Pengambilan data ini menggunakan kuesioner yang dibuat dengan 

aplikasi google form dan dilakukan bersamaan dengan pengambilan data 

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen apotek x. Berikut adalah hasil 

data dari responden sebanyak 317 orang. 

 

Gambar 23. Diagram Kunjungan Konsumen Apotek X 

dalam 2 Bulan Terakhir 

Dari hasil diagram tersebut menunjukkan bahwa perentase pilihan 

tertinggi adalah 1-3 kali kunjungan dalam 2 bulan terakhir dengan 

persentase sebanyak 75% dengan jumlah responden 238 orang. Di ikuti 

pilihan 4-9 kali kunjungan dalam 2 bulan terakhir dengan persentase 17% 

dari jumlah responden 55 orang. Sedangkan persentase paling sedikit 

1 - 3 KALI 
75% 

4 - 9 KALI 
17% 

> 10 KALI 
8% 
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sebesar 8% terdapat pada pilihan >10 kali kunjungan dalam 2 bulan 

terakhir dengan jumlah responden 24 orang.  

5. Persentase terkait survey dari segi alasan konsumen datang 

berkunjung ke Apotek X  

Pengambilan data dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan 

menggunakan aplikasi google form. Berikut diagram hasil data dari 

responden sebanyak 317 orang.  

 

Gambar 24. Diagram Alasan Konsumen Datang ke Apotek X 

Hasil data diagram menunjukkan persentase tertinggi sebesar 31% 

karena rujukan rumah sakit/dokter sebanyak 99 responden yang memilih. 

Sedangkan persentase terendah yang dipilih responden sebanyak 30 orang 

sebesar 10%. 
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