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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian merupakan bentuk 

optimalisasi peran yang dilakukan oleh apoteker terhadap pasien dalam 

melakukan terapi pengobatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan 

pasien. Apoteker berperan dalam memberikan konsultasi, informasi dan edukasi 

(KIE) terkait terapi pengobatan yang dijalani pasien, mengarahkan pasien untuk 

melakukan pola hidup sehat sehingga mendukung agar keberhasilan pengobatan 

dapat tercapai, dan melakukan monitoring hasil terapi pengobatan yang telah 

dijalankan oleh pasien serta melakukan kerja sama dengan profesi kesehatan lain 

yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (ISFI, 2000). 

Hal tersebut menegaskan peran apoteker untuk lebih berinteraksi dengan pasien, 

lebih berorientasi terhadap pasien dan mengubah orientasi kerja apoteker yang 

semula hanya berorientasi kepada obat dan berada di belakang layar menjadi 

profesi yang bersentuhan langsung dan bertanggungjawab terhadap pasien.  Akibat 

dari perubahan paradigma pelayanan kefarmasian, apoteker diharapkan dapat 

melakukan peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta sikap sehingga 

diharapkan  dapat  lebih  berinteraksi  langsung  terhadap  pasien.  Apoteker  

harus menyadari  serta  memahami  jika  kemungkinan  untuk  terjadinya  

kesalahan pengobatan  (Medication Error)  dalam  proses  pelayanan  kefarmasian  

dapat  terjadi sehingga  diharapkan  apoteker  dapat  menggunakan keilmuannya 



2 
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TESIS HUBUNGAN PENGETAHUAN, MOTIVASI I NYOMAN GEDE TRI S. 

dengan baik agar berupaya dalam melakukan pencegahan dan meminimalkan 

masalah tentang obat (Drug Related Problems) dengan membuat keputusan yang 

tepat dan profesional agar pengobatan rasional (Depkes RI, 2008).  

Salah satu sarana pelayanan kefarmasian adalah apotek. Untuk menjamin 

mutu pelayanan kefarmasian di apotek kepada masyarakat, maka pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 tahun 2014 tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Apotek dengan salah satu tujuan utama adalah untuk 

melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak professional. Untuk  itu, semua 

tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas profesinya harus mengacu pada 

standar yang telah ditetapkan ini. Pelayanan kefarmasian selama ini dinilai oleh 

banyak pengamat masih berada dibawah standar. Hasil penelitian Ginting (2009) 

yang dilakukan di apotek di kota Medan menyatakan bahwa pelaksanaan standar 

pelayanan kefarmasian di apotek baru terlaksana 47,63% berdasarkan penilaian 

pelayanan kefarmasian secara metode Guttman termasuk dalam kategori kurang. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Kuncahyo (2004) bahwa apoteker yang 

seharusnya mempunyai peran sentral dan bertanggung jawab penuh dalam 

memberikan informasi obat kepada masyarakat ternyata masih belum 

dilaksanakan dengan baik.  

Salah satu bentuk pelayanan kefarmasian di apotek adalah pelayanan 

resep. Pelayanan resep merupakan suatu proses pelayanan terhadap permintaan 

tertulis dokter kepada tenaga kefarmasian untuk menyediakan dan menyerahkan 

obat yang diminta untuk pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku 

(Kemenkes RI, 2014). Pelayanan resep hanya dapat dilakukan oleh apoteker 
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(Presiden Republik Indonesia, 2009b). Ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan 

bahwa  apoteker senantiasa siap di apotek untuk  melaksanakan pelayanan 

kefarmasian dengan baik. Konsekuensi ketentuan tersebut di atas membawa 

harapan bahwa dalam pelayanan kefarmasian di apotek, pasien berhak dilayani 

oleh apoteker untuk mendapatkan obat dan informasi yang diperlukan terkait 

dengan penggunaan obat secara tepat serta informasi lainnya. Penelitian Purwanti 

dkk, 2004 ditemukan bahwa 67,6% apotek tidak memenuhi standar pelayanan 

obat resep di apotek. Penelitian lain yang dilakukan di Kota Denpasar dan 

Kabupaten Badung tentang kehadiran apoteker mendapatkan bahwa kehadiran 

apoteker di apotek masih sangat rendah. Dari total 111 apotek wilayah Denpasar 

Utara, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat, Kuta Utara, dan Kuta 

Selatan, hanya 24 apotek (26,64%) yang terdapat tenaga apoteker pada saat 

dilakukannya survei (Gunawan dkk, 2011). Dari artikel tersebut menunjukkan 

dalam praktik di lapangan, situasi pelayanan kefarmasian di apotek b elum 

sepenuhnya dilakukan oleh apoteker, sedangkan menurut ketentuan dalam 

pengelolaan apotek, apoteker harus ada di tempat sepanjang dilakukannya 

pelayanan kefarmasian. 

Dalam penelitian ini akan dikaji masalah yang ada berdasarkan faktor 

yang mungkin berhubungan dengan rendahnya pelayanan kefarmasian yang 

dilakukan oleh apoteker dalam memberikan pelayanan resep di apot ek karena 

apoteker tidak ada di apotek setiap saat pada jam pelayanan apotek. Pelayanan 

kefarmasian oleh apoteker di apotek sangat erat kaitannya dengan perilaku dari  

apoteker itu sendiri. Dari sudut biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas 
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organisme yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak 

langsung. Perilaku manusia adalah suatu aktivitas manusia itu sendiri (Notoadmodjo, 

2003). Domain dari perilaku adalah knowledge, attitude, practice (pengetahuan, 

sikap, praktek atau tindakan). Tindakan adalah realisasi dari pengetahuan dan sikap 

suatu perbuatan nyata. Tindakan juga merupakan respon seseorang terhadap stimilus 

dalam bentuk nyata atau terbuka (Notoatmodjo, 2003). Suprihanto, (2003) 

menyatakan bahwa motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. Motivasi pada diri seseorang akan mewujudkan suatu 

perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Persepsi atau 

motivasi merupakan perilaku pasif yang tidak nampak yang mempengaruhi tindakan. 

Faktor yang mungkin berhubungan dengan pelaksanaan standar pelayanan 

kefarmasian oleh apoteker adalah pengetahuan apoteker, sikap apoteker dan motivasi 

apoteker. Pengetahuan apoteker karena seorang apoteker akan melakukan pelayanan 

kefarmasian dengan baik karena dia tahu bagaimana melakukan pelayanan 

kefarmasian yang baik. Sikap apoteker karena akan melakukan pelayanan 

kefarmasian yang baik karena kemauannya untuk melakukan pelayanan kefarmasian 

yang baik. Motivasi apoteker karena adanya dorongan dalam diri untuk melakukan 

pelayanan kefarmasian yang baik. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis 

tertarik untuk meneliti apakah pengetahuan Apoteker, motivasi Apoteker dan 

sikap Apoteker berhubungan dengan pelaksanaan standar pelayanan resep di 

apotek wilayah kota Denpasar.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan pengetahuan apoteker dengan pelaksanaan standar 

pelayanan resep di apotek wilayah kota Denpasar? 

2. Apakah ada hubungan motivasi apoteker dengan pelaksanaan standar 

pelayanan resep di apotek wilayah kota Denpasar? 

3. Apakah ada hubungan sikap apoteker dengan pelaksanaan standar pelayanan 

resep di apotek wilayah kota Denpasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

pengetahuan, motivasi dan sikap Apoteker dengan pelayanan resep di apotek 

wilayah kota Denpasar.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan apoteker dengan 

pelaksanaan standar pelayanan resep di apotek wilayah kota Denpasar. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi apoteker dengan pelaksanaan 

standar pelayanan resep di apotek wilayah kota Denpasar. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara sikap apoteker dengan pelaksanaan 

standar pelayanan resep di apotek wilayah kota Denpasar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini bagi organisasi profesi apoteker, dapat dipakai sebagai 

masukan terhadap pelaksanaan pelayanan resep di Apotek serta untuk 

memperbaiki berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengayaan materi ilmu kefarmasian bagi dunia pendidikan.  

3. Hasil penelitian ini bagi penelitian lain diharapkan dapat dipakai sebagai 

bahan pembanding atau dasar penelitian selanjutnya. 

 


