
 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) adalah bagian sistem pelayanan 
kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan 
obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik (pelayanan resep). Jika  
layanan resep di IFRS baik maka kepuasan pasien meningkat, dan akan 
mewujudkan kondisi secure customer di IFRS.  

Tujuan penelitian ini menyusun model secure customer pada layanan resep 
di Instalasi Farmasi RSUD Dr. M. M. Dunda Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini 
observasional dengan rancang bangun cross sectional. Data dikumpulkan dari 270 
pasien rawat jalan melalui kuesioner yang di analisis deskriptif dan analisis jalur.  

Hasil penelitian menunjukkan kualitas yang dirasakan pasien sudah baik 
namun belum terlaksana secara maksimal, pasien berharap memperoleh kualitas 
layanan resep yang baik, nilai yang dirasakan pasien sebanding dengan 
pengorbanan waktu dan biaya dan berpotensi untuk ditingkatkan, pasien sudah 
merasa puas terhadap layanan resep di IFRS, dan berpotensi untuk ditingkatkan 
menjadi sangat puas, kondisi secure customer sangat kecil (1,9%), dan kondisi 
vulnerable customer cukup besar (66,3%). Hubungan antara variabel: (1) 
perceived value dipengaruhi perceived quality dan customer expectations, (2) 
satisfactions dipengaruhi secara langsung oleh perceived quality dan perceived 
value, sedangkan customer expectations berpengaruh tidak langsung terhadap 
satisfactions melalui perceived value, (3) satisfactions berpengaruh terhadap 
secure customer. 

Temuan baru penelitian ini adalah model secure customer yang 
menunjukkan perceived quality memberikan pengaruh terbesar dalam 
menciptakan secure customer melalui kepuasan, maupun perceived value. 
Harapan pasien berpengaruh tidak langsung terhadap kepuasan pasien memalui 
nilai yang dipersepsikan. 

Untuk mencapai kondisi secure customer adalah dengan meningkatkan 
kepuasan pasien melalui dua cara, yakni (1) memperbaiki kualitas layanan resep 
yang secara langsung meningkatkan kepuasan pasien ataupun tidak langsung 
melalui peningkatan nilai yang dirasakan pasien, (2) memperhatikan harapan 
pasien yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepuasan pasien melalui 
peningkatan nilai yang dirasakan pasien. 
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