
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Layanan farmasi merupakan salah satu layanan kesehatan di Indonesia yang dituntut 

untuk mengubah orientasi dari yang berorientasi obat menjadi berorientasi pasien. Kegiatan 

layanan farmasi yang awalnya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas harus 

diubah menjadi layanan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

pelanggan. Pemulihan pelanggan sebesar 25% diharapkan diperoleh dari kenyamanan dan 

pelayanan apotek yang baik, sedangkan 75% berasal dari obat yang digunakan oleh 

pelanggan (Ageng Sari Handayani, 2009). Untuk meningkatkan aksesibilitas, 

keterjangkauan, dan kualitas layanan farmasi kepada publik, perlu untuk mengatur layanan 

farmasi di apotek, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan No. 922 / MENKES / PER / X / 1993 

tentang Ketentuan dan Prosedur Pemberian Izin Farmasi sebagai diubah dengan Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 1332 / MENKES / SK / X / 2002 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922 / MENKES / PER / X / 1993 tentang Ketentuan 

dan Tata Cara Pemberian Izin Farmasi untuk disesuaikan untuk pengembangan dan 

kebutuhan hukum (Permenkes, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya 

di DKI Jakarta oleh Purwanti pada tahun 2003 tentang standar layanan farmasi di apotek 

DKI Jakarta pada tahun 2003 dengan persentase 23,5% apotek tidak memenuhi standar 

layanan obat tanpa resep, apotek tidak memenuhi Informasi dan Edukasi Komunikasi (KIE) 

standar layanan sebesar 92,6%, apotek tidak memenuhi standar layanan obat resep sebesar 

11,8% dan apotek 26,5% tidak memenuhi standar manajemen obat di apotek. Nilai 

implementasi rata-rata dari empat bidang adalah 38,60% termasuk dalam kategori tidak 

menguntungkan (Purwanti, 2004). 

Pengembangan apotek ini sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber daya dan 

layanan di apotek. Oleh karena itu, standar layanan farmasi diperlukan dalam menjalankan 

apotek. Jika apotek tidak menggunakan standar layanan farmasi dalam menjalankan apotek, 

itu tidak akan mencapai tingkat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Karena layanan 



farmasi adalah bentuk layanan dan tanggung jawab langsung dari profesi apoteker dalam 

pekerjaan farmasi untuk meningkatkan kualitas hidup pelanggan / masyarakat (Hartini dan 

Sulasmono, 2006). 

Berdasarkan uraian ini, maka perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi 

tentang penerapan standar layanan farmasi di Apotek Kimia Farma Malioboro. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui standar layanan di Apotek Kimia Farma dengan memberikan 

kuesioner kepada pelanggan untuk mengetahui grafik layanan di Apotek Kimia Farma. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimanakah kualitas pelayanan menggunakan metode Service Quality (Servqual)? 

2. Bagaimanakah kualitas pelayanan menggunakan metode Importance Performance 

Analysis (IPA)? 

3. Atribut–atribut sistem pelayanan apa saja yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki agar 

sesuai dengan keinginan pelanggan? 

 

1.3. Tujuan Masalah 

Tujuan adanya dilakukan penelitian ini yaitu : 

1. Menganalisis kualitas pelayanan dengan menggunakan metode Service Quality 

(Servqual). 

2. Menganalisis kualitas pelayanan dengan menggunakan metode Importance 

Performance Analysis (IPA). 

3. Menganalisis Atribut–atribut sistem pelayanan apa saja yang perlu ditingkatkan dan 

diperbaiki agar sesuai dengan keinginan pelanggan. 

 

1.4. Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah yang ada yaitu : 

1. Responden penelitian ini adalah pelanggan Apotek Kimia Farma Malioboro.  



2. Penggunaan metode hanya Service Quality (Servqual) dan Importance Performance 

Analysis (IPA).  

3. Penelitian ini dilakukan di Apotek Kimia Farma Jogja. 

4. Penelitian ini tidak membahas dan menganalisis tentang biaya. 

5. Pengambilan data menggunakan kuisioner. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan dapat 

digunakan sebagai perpustakaan kepuasan pelanggan di Apotek Farma Malioboro Farmasi 

dengan metode Service Quality (Servqual). 

2. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dan proposal bagi 

pimpinan dan manajemen Kimia Farma Yogyakarta untuk membuat kebijakan dan 

keputusan dalam hal kepuasan pelanggan Kimia Farma Yogyakarta. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi dalam 6 (enam) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari 

beberapa sub-bab. Penyusunannya dilakukan secara sistematis sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, dimana di 

dalamnya terdapat identifikasi masalah, perumusan masalah, terdapat juga tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan menjelaskan teori-teori yang terkait pada penelitian  yang mendasari 

terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti, serta menjelaskan kerangka pemikiran 

yang memuat seluruh kegiatan penelitian mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan 

sampai tahap penyelesaian. 

 



BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menyatakan tempat, waktu, dan metode penelitian, populasi dan sampel, 

jenis, sumber data yang digunakan dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan dan menganalisis hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. 

BAB V  PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas dari hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan, yaitu hasil-hasil yang diperoleh dari hasil analisis dan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian disertai dengan saran-saran yang 

disimpulkan dari penelitian tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 


