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ABSTRAK 
 

Kejadian medication errors masih saja terjadi dan angkanya tergolong masih tinggi di 

RSUP H. Adam Malik Medan. Diketahui apoteker di RSUP H. Adam Malik sudah bekerja 

sesuai standar yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan 

kompetensi dengan kinerja apoteker di RSUP H. Adam Malik Medan.  

 Populasi dalam penelitian ini berjumlah 24 orang dan pengambilan sampel dilakukan 

secara total populasi. Jenis penelitian ini bersifat eksplanatory yang bertujuan untuk 

menganalisis lebih dalam hubungan kompetensi dengan kinerja apoteker. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai terdapat 9 (Sembilan) area kompetensi apoteker 

yang secara parsial memiliki hubungan   dengan kinerja apoteker di RSUP H. Adam Malik 

Medan.Kompetensi tersebut adalah 1) kemampuan etika profesi  farmasi, 2) kemampuan 

menyelesaikan masalah, 3) kemampuan pemberian informasi, 4) kemampuan dispensing 

sediaan farmasi dan alkes, 5) kemampuan melakukan upaya prefentif dan promotif, 6) 

kemampuan memformulasikan, 7) kemampuan organisasi, 8) kemampuan pengelolaan 

sediaan farmasi dan alat kesehatan dan 9) Kemampuan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan kefarmasian.  

Disarankan kepada apoteker agar dapat meningkatkan kompetensi yang sudah 

melalui pelatihan dan keaktifan mencari informasi terkini tentang kefarmasian sesuai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.  
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Abstract 

The medication errors cases in H. Adam Malik Medan Hospital was happened in 

hight amount. The pharmacists in H. Adam Malik Medan Hospital has been working according 

to the standards. The objective of this study is to reveal the relationship between the 

competencies and the pharmacist performance at H. Adam Malik Medan Hospital. 

The study population was 24 pharmacists and all of them become the respondent 

using the Total Population sampling methode. The study was explanatory study that aims to 

analyze the relationship between the competencies and the pharmacists performance. 

The study results revealed that 9 (nine) area of pharmacist competencies has 

relationship with the pharmacists performance at H. Adam Malik Medan Hospital partially. The 

competencies are: 1) The ethic ability, 2) The Problem solving ability, 3) The Information 

providing ability, 4) The dispensing of pharmaceutical and medical devices ability, 5) The 

ability to perform the preventive and promotive efforts, 6) The Formulation ability, 7) The 

Organization ability, 8) The management of pharmaceutical and medical devices ability, 9) 

The up-dating ability of pharmacy science and technology development.  

 It is recommended for the pharmacists to maintain the competencies that already 

have and also increasing the competencies by take a part in workshop and searching actively 

the newest pharmacy information in order to follow the development of sciences and 

technology. 

 

Key Words: Competencies, Performance, Pharmacists 
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PENDAHULUAN 
 

Upaya kesehatan sebagaimana 
tercantum dalam UU No. 36 tahun 2009 
tentang Kesehatan adalah setiap kegiatan 
dan/atau serangkaian kegiatan yang 
dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan 
berkesinambungan untuk memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat dalam bentuk pencegahan 
penyakit, peningkatan kesehatan, 
pengobatan penyakit, dan pemulihan 
kesehatan oleh pemerintah dan/atau 
masyarakat.1 

Pelayanan farmasi rumah sakit 
merupakan salah satu kegiatan di rumah 
sakit yang menunjang pelayanan 
kesehatan yang bermutu. Hal tersebut 
diperjelas dalam Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor : 
1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang 
Standar Pelayanan Rumah Sakit, yang 
menyebutkan bahwa pelayanan farmasi 
rumah sakit adalah bagian yang tidak 
terpisahkan dari sistem pelayanan 
kesehatan rumah sakit yang berorientasi 
kepada pelayanan pasien dan penyediaan 
obat yang bermutu.2 

Pelayanan kefarmasian 
(Pharmaceutical care) menurut Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 
1197/MENKES/SK/X/2004 tentang 
Standar Pelayanan Farmasi di Rumah 
Sakit telah mengalami pergeseran 
orientasi. Pelayanan kefarmasian yang 
semula hanya berfokus pada pengelolaan 
obat sebagai komoditi (drug oriented) 
menjadi pelayanan komprehensif yang 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
hidup pasien (patient oriented).3 Sebagai 
konsekuensi perubahan orientasi tersebut, 
apoteker dituntut untuk meningkatkan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan  
agar apoteker dapat melaksanakan 
interaksi langsung dengan pasien. Bentuk 
interaksi tersebut antara lain adalah 
apoteker melaksanakan pemberian KIE 
(Komunikasi, Informasi dan Edukasi) 
dalam penggunaan obat kepada pasien, 
mengetahui tujuan akhir (ending proses) 
penggunaan obat dan 

mendokumentasikan obat dengan baik.3 
Apoteker adalah sarjana farmasi yang 
telah lulus sebagai apoteker dan telah 
mengucapkan sumpah jabatan apoteker.4  

Pelayanan  kefarmasian 
(Pharmaceutical care) adalah tanggung 
jawab langsung apoteker pada pelayanan 
yang berhubungan dengan pengobatan 
pasien dengan tujuan mencapai hasil 
yang ditetapkan yang memperbaiki 
kualitas hidup pasien. Asuhan 
kefarmasian tidak hanya melibatkan terapi 
obat tapi juga keputusan tentang 
penggunaan obat pada pasien.4 

Sebuah penelitian tahun 2003 
yang dilakukan di Amerika Serikat 
menyangkut masalah terkait obat (Drug-
Related Problem/DRPs) oleh 
Pharmaceutical Care Network Europe 
(PCNE)   menyatakan bahwa biaya yang 
diperlukan untuk mengatasi masalah 
terkait dengan obat diperkirakan 
mencapai 177,4 miliar dolar.5 

Penelitian-penelitian yang sudah 
dilakukan sebelumnya juga menyatakan 
bahwa masalah terkait dengan obat 
merupakan salah satu masalah  yang 
dialami pasien yang dirawat di rumah 
sakit. Masalah tersebut antara lain 
kesalahan pemberian obat suntik yang  
dikaitkan dengan salah dalam waktu 
pemberian obat, dan  diikuti dengan dosis 
salah, obat salah dan rute yang salah.5  

Penelitian Bates6 menunjukkan 
bahwa peringkat paling tinggi kesalahan 
pengobatan (medication errors) pada 
tahap ordering (49%), diikuti tahap 
administration management (26%), 
pharmacy management (14%), 
transcribing (11%). Medication error 
didefinisikan sebagai setiap kesalahan 
dalam proses pengobatan baik pada 
tahap peresepan, pembacaan resep, 
penyerahan maupun pemberian obat.7 

Hasil penelitian terdahulu  di RSUP 
H. Adam Malik Medan diperoleh data  
medication errors, bahwa  terjadi interaksi 
obat 28,85% dari  1019 lembar resep 
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pada pasien rawat jalan Jamkesmas di  
Poliklinik  Kardiovaskuler di RSUP H. 
Adam Malik Medan.8  Data lain yang 
ditemukan  pada survey pendahuluan di 
RSUP H. Adam Malik Medan yaitu 
terjadinya kasus medication error  
sebanyak 418 kasus pada tahun 2012. 
Hal ini berarti bahwa angka kesalahan 
pengobatan di RSUP H. Adam Malik 
Medan masih tinggi bila dikaitkan dengan 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Rumah Sakit bahwa 
tidak adanya kesalahan pemberian obat 
adalah 100%.9  

Ketika dilakukan wawancara pada 
7 orang apoteker yang sedang 
memberikan pelayanan di ruang rawat 
inap menyebutkan bahwa mereka sudah 
melaksanakan tugas sesuai dengan 
standar operating prosedur yang berlaku. 
Jika terjadi   medication  error  disebutkan 
bahwa hal itu  di luar pengetahuan 
mereka.  Berdasarkan hal tersebut di 
atas maka peneliti merasa perlu untuk 
meneliti masalah yang berkaitan dengan 
kompetensi dengan kinerja apoteker di 
RSUP H. Adam Malik Medan. 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian yang memiliki kuantitas dan 

karateristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulan.18 Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh apoteker di Rumah 

Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan 

yang   berjumlah  24 orang. 

 

Sampel Penelitian 

 Menurut Arikunto19 sampel adalah 

bagian dari populasi yang dipilih dengan 

metode sampling tertentu untuk bisa 

memenuhi atau mewakili populasi. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini 

adalah dengan teknik sampling jenuh 

yaitu tehnik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Hal ini sering dilakukan bila 

jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 

orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan 

yang sangat kecil.19   

 

Metode Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh secara 

langsung dari responden melalui survei 

dengan menggunakan lembar check list 

untuk variabel kompetensi dan  kuesioner 

untuk lembar kinerja  yang dibagikan 

kepada apoteker  yang ditetapkan sebagai 

responden. Data sekunder diperoleh dari 

bagian data dan informasi dan tata usaha 

instalasi farmasi Rumah Sakit Umum 

Pusat H. Adam Malik Medan. 

 

Validitas  

 Valid berarti alat ukur dari suatu 

penelitian dapat mengukur apa yang 

hendak diukur. Instrumen dapat memiliki 

validitas internal dan eksternal. Suatu 

instrumen dikatakan valid secara internal 

apabila instrumen dikembangkan 

berdasarkan teori yang relevan 

sedangkan validitas eksternal 

dikembangkan berdasarkan data 

empiris.20 

 Untuk mengukur validitas suatu 

instrumen (kuesioner) dalam penelitian ini 

dilakukan dengan validitas rupa yaitu 

dengan cara mengujikan kuesioner 

kepadapara ahli dan praktisi, validitas 

rupa amat penting dalam pengukuran 

kemampuan individu seperti pengukuran 

kecerdasan, bakat dan keterampilan.21   

 

 Reliabilitas 

 Sedangkan untuk uji reliabilitas 

alat ukur disebutkan bahwa reliabilitas 

data merupakan indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat 
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pengukur dapat menunjukkan ketetapan 

dan dapat dipercaya dengan 

menggunakan teknik tes-tes ulang, 

dengan teknik ini kuesioner yang sama 

diujikan kepada sekelompok responden 

yang sama sebanyak dua kali.17 

Reliabel  berarti  instrumen  yang  

bila  digunakan  beberapa  kali untuk  

mengukur objek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama.18 

Pengukuran yang reliabel tentu akan 

konsisten dari waktu ke waktu.    

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

 Definisi operasional berisi uraian-

uraian indikator variabel sedangkan 

indikator variabel adalah fakta-fakta 

kejadian yang digunakan untuk mengukur 

suatu variabel. Variabel dalam penelitian 

ini terdiri dari independen variabel dan 

dependen variabel.18 

 

Definisi Operasional 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel bebas (independent variabel) 

yaitu adalah kompetensi apoteker yaitu:  

1) Kompetensi 1 adalah kemampuan 

melakukan praktik kefarmasian secara 

professional dan etik adalah 

kemampuan melaksanakan kegiatan 

profesi kefarmasian sesuai kode etik 

yang berlaku. 

2) Kompetensi 2  kemampuan 

menyelesaikan masalah terkait 

dengan penggunaan sediaan farmasi 

adalah kemampuan karyawan dalam 

bekerja secara tekhnis terkait 

pelayanan obat-obatan maupun 

kemampuan menangkap masalah 

yang sedang dihadapi pasien dan rasa 

peduli untuk membantu pasien, 

3) Kompetensi 3 adalah kemampuan 

melakukan dispensing sediaan farmasi 

dan alat kesehatan adalah 

kemampuan membuat resep dan 

mampu menilai resep kembali untuk 

menghindari terjadinya kesalahan. 

4) Kompetensi 4 adalah kemampuan 

memformulasi dan memproduksi 

sediaan farmasi dan alat kesehatan 

sesuai standar yang berlaku yaitu 

kemampuan melakukan peracikan 

obat sesuai yang dibutuhkan pasien 

serta mampu menjaga alat-alat 

kesehatan agar tetap steril. 

5) Kompetensi 5 adalah keterampilan 

dalam pemberian informasi sediaan 

farmasi dan alat kesehatan yaitu 

mampu menginformasikan 

pengetahuan yang dimilikinya kepada 

pasien apabila pasien menanyakan 

sesuatu dan terampil melakukan 

komunikasi secara 2 arah 

6) Kompetensi 6 adalah kemampuan 

berkontribusi dalam upaya preventif 

dan promotif yaitu kemampuan 

menjalin kerjasama dengan tenaga 

kesehatan lainnya dalam menangani 

masalah pasien serta mampu 

melakukan promosi kesehatan. 

7) Kompetensi 7 adalah kemampuan 

mengelola sediaan farmasi dan alat 

kesehatan sesuai dengan standar 

yang berlaku yaitu mampu membuat 

perencanaan obat-obatan, bersikap 

teliti pada sediaan farmasi maupun 

alat kesehatan 

8) Kompetensi 8 adalah mempunyai 

keterampilan organisasi dan mampu 

membangun hubungan interpersonal 

dalam melakukan praktik kefarmasian 

yaitu kemampuan bekerja secara 

efektif dimana mampu memanfaatkan 

waktu untuk melayani pelanggan 

secara tepat dan cepat, mampu 

bekerja secara tim dan percaya diri 

dalam mengambil tindakan. 

9) Kompetensi 9 adalah kemampuan  

mengikuti  perkembangan  ilmu  
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pengetahuan  dan teknologi yang 

berhubungan dengan kefarmasian 

yaitu kemmapuan untuk mengikuti 

kemajuan tehnologi dan 

menyesuaikan diri dengan wawasan 

baru. Kinerja apoteker adalah hasil 

kerja yang dihayati oleh individu 

berdasarkan yang terlihat dari 

pelaksanakan secara langsung dalam 

menjalankan praktik pelayanan 

kefarmasian dibandingkan dengan 

rekan lainnya.  Sedangkan penilaian 

kinerja adalah berdasarkan pilihan 

jawaban responden terhadap 

kuesioner tentang kinerja. 

 

Pengukuran Variabel  

 Pada penelitian ini dilakukan 

pengukuran variabel bebas maupun 

variabel terikat untuk mengetahui 

hubungan antara kompetensi dengan 

kinerja Apoteker. Pengukuran variabel 

dilakukan dalam bentuk skala untuk 

menetukan hasil ukur dengan kategori 

nilai baik, sedang dan buruk seperti pada 

tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1  Aspek Pengukuran Variabel 

Bebas dan Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dianalisis dengan 

menggunakan:  

1) Analisis Univariat dengan 

mendeskripsikan setiap variabel 

penelitian dalam distribusi frekuensi.  

2) Analisis Bivariat untuk menganalisis 

ada tidaknya pengaruh variabel bebas 

dengan variabel terikat dengan 

menggunakan uji korelasi Pearson 

Product Moment. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
HASIL 
 
Analisis Univariat 

Deskripsi Data Responden 

Responden dalam penelitian ini 

adalah seluruh apoteker yang bekerja 

pada unit pelayanan instalasi farmasi 

RSUP H. Adam Malik Medan yang 

berjumlah 24 orang terdiri dari 1 orang 

laki-laki dan 23 orang perempuan. 

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa 

mayoritas responden memiliki umur >45 

tahun yaitu sebanyak 19 orang (79,2%) 

dengan rata-rata umur responden 52,6 

tahun.  

Tabel 4.1 Frekuensi Responden 

Berdasarkan Umur 

No. Umur 
(Thn) 

Frekuensi Persentase 
(%) 

1. 26-35 5 20,8 
2. 36-45 0 0 
3. >45 19 79,2 
 Total 24 100 

 

Berdasarkan masa kerja pada 

Tabel 4.2 terlihat mayoritas responden 

memiliki masa kerja  yaitu >20 tahun  

sebanyak 13 orang  (54,2 %). 

Tabel 4.2 Frekuensi Responden 

Berdasarkan Lama Masa Kerja 

No. Lama Frekuensi Persentase 
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Masa 
Kerja 
(Thn) 

(%) 

1. <10 5 20,8 
2. 11-20 6 25,0 
3. >20 13 54,2 

 Total 24 100 

 

Berdasarkan  Tabel 4.3 terlihat  

bahwa  mayoritas  responden memiliki  

kemampuan   sedang  melakukan   

kompetensi 1 (praktik kefarmasian secara 

professional dan etik) yaitu sebanyak 14 

orang (58,3%). 

Tabel 4.3 Frekuensi Responden 

Berdasarkan Kemampuan Kompetensi 

1 

No
. 

Kompeten
si 1 

Frekuen
si 

Persentas
e (%) 

1. Baik 10 41,7 
2. Sedang 14 58,3 
3. Buruk 0 0 

 Total 24 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat 

bahwa mayoritas  responden memiliki 

kemampuan baik pada kompetensi 2 

(penyelesaian masalah terkait dengan 

penggunaan sediaan farmasi) yaitu 

sebanyak 13 orang (54,2%). 

Tabel 4.4 Frekuensi Responden 

Berdasarkan Kemampuan Kompetensi 

2 

No
. 

Kompeten
si 2 

Frekuen
si 

Persentas
e (%) 

1. Baik 13 54,2 
2. Sedang 11 45,8 
3. Buruk 0 0 

 Total 24 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat 

bahwa mayoritas responden memiliki 

kemampuan baik pada kompetensi 3 

(mampu melakukan dispensing sediaan 

farmasi dan alat kesehatan) yaitu  

sebanyak 19  orang  (79,2 %). 

Tabel 4.5 Frekuensi Responden 

Berdasarkan Kemampuan Kompetensi 

3 

No
. 

Kompeten
si 3 

Frekuen
si 

Persentas
e (%) 

1. Baik 19 79,2 
2. Sedang 5 20,8 
3. Buruk 0   0 

 Total 24 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.6  terlihat 

bahwa mayoritas responden memiliki 

kemampuan baik pada kompetensi 4 

(mampu memformulasi dan memproduksi 

sediaan farmasi dan alat kesehatan 

sesuai standar yang berlaku) yaitu  

sebanyak 16  orang  (66,7 %). 

Tabel 4.6 Frekuensi Responden 

Berdasarkan Kemampuan Kompetensi 

4 

No
. 

Kompeten
si 4 

Frekuen
si 

Persentas
e (%) 

1. Baik 16 66,7 
2. Sedang 8 33,3 
3. Buruk 0 0 

 Total 24 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat 

bahwa mayoritas responden memiliki 

keterampilan baik pada kompetensi 5 

(mempunyai keterampilan dalam 

pemberian informasi sediaan farmasi dan 

alat kesehatan) yaitu sebanyak 23 orang 

(95,8%). 

Tabel 4.7 Frekuensi Responden 

Berdasarkan Kemampuan Kompetensi 

5 
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No
. 

Kompeten
si 5 

Frekuen
si 

Persentas
e (%) 

1. Baik 23 95,8 
2. Sedang 1  4,2 
3. Buruk 0 0 

 Total 24 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.8  terlihat 

bahwa mayoritas  responden memiliki 

kemampuan baik pada kompetensi 6 

(mampu berkontribusi dalam upaya 

preventif dan promotif) yaitu sebanyak 14 

orang (58,3%). 

No
. 

Kompeten
si 6 

Frekuen
si 

Persentas
e (%) 

1. Baik 14 58,3 
2. Sedang 10 41,7 
3. Buruk 0 0 

 Total 24 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat 

bahwa mayoritas responden memiliki 

kemampuan baik pada kompetensi 7 

(mampu mengelola sediaan farmasi dan 

alat kesehatan sesuai dengan standar 

yang berlaku) yaitu sebanyak 23 orang 

(95,8%). 

Tabel 4.9 Frekuensi Responden 

Berdasarkan Kemampuan Kompetensi 

7 

No
. 

Kompeten
si 7 

Frekuen
si 

Persentas
e (%) 

1. Baik 23 95,8 
2. Sedang 1   4,2 
3. Buruk 0 0 

 Total 24 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat 

bahwa seluruh responden  memiliki 

keterampilan baik pada kompetensi 8 

(mempunyai keterampilan organisasi dan 

mampu membangun hubungan 

interpersonal dalam melakukan praktik 

kefarmasian) yaitu sebanyak 15 orang 

(62,5%). 

Tabel 4.10 Frekuensi Responden 

Berdasarkan Kemampuan Kompetensi 

8 

No
. 

Kompeten
si 8 

Frekuen
si 

Persentas
e (%) 

1. Baik 15 62,5 
2. Sedang 9 37,5 
3. Buruk 0 0 

 Total 24 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat 

bahwa mayoritas responden memiliki 

kemampuan baik pada kompetensi 9 

(mampu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

berhubungan dengan kefarmasian) yaitu  

sebanyak 14  orang  (58,3 %). 

Tabel 4.11 Frekuensi Responden 

Berdasarkan Kemampuan Kompetensi 

9 

No
. 

Kompeten
si 9 

Frekuen
si 

Persentas
e (%) 

1. Baik 14 58,3 
2. Sedang 10 41,7 
3. Buruk 0 0 

 Total 24 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat 

bahwa mayoritas responden memiliki 

kompetensi baik pada seluruh kompetensi 

yaitu sebanyak 22 orang (91,7%). 

Tabel 4.12 Frekuensi Responden 

Berdasarkan Kompetensi Total 

No. Kinerja Frekuensi Persentase 
(%) 

1. Baik 22 91,7 
2. Sedang 2   8,3 
3. Buruk 0 0 

 Total 24 100 
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Berdasarkan Tabel 4.13  terlihat 

bahwa hanya 8 orang (33,3%)  responden 

menunjukkan kinerja yang baik. 

Tabel 4.13 Frekuensi Responden 

Berdasarkan Kinerja 

No. Kinerja Frekuensi Persentase 
(%) 

1. Baik 8 33,3 
2. Sedang 16 66,7 
3. Buruk 0 0 

 Total 24 100 

 

Analisis Bivariat 

Penelitian ini dilakukan analisis 

bivariat yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan setiap variabel yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.14.  

Tabel 4.14 Korelasi Kompetensi Parsial 

dengan Kinerja Apoteker 

No. Kompetensi Hasil 
Analisis 

1. Kemampuan 
melakukan praktik 
kefarmasian secara 
professional dan etik. 

     p= 
0,024  
     r = 
0,458 

2. Kemampuan 
menyelesaikan 
masalah terkait dengan 
penggunaan sediaan 
farmasi. 

     p= 
0,056 
     r = 
0,396 

3. Kemampuan 
melakukan dispensing 
sediaan farmasi dan 
alat kesehatan.  

     p= 
0,002 
     r = 
0,600 

4. Kemampuan 
memformulasi dan 
memproduksi sediaan 
farmasi dan alat 
kesehatan sesuai 
standar yang berlaku. 

     p= 
0,056 
     r = 
0,396 

5. 
 
 
 
 

Mempunyai 
keterampilan dalam 
pemberian informasi 
sediaan farmasi dan 
alat kesehatan. 

     p= 
0,000 
     r = 
0,728 
      

6. 
 
 

 

Kemampuan 
berkontribusi dalam 
upaya preventif dan 
promotif. 

     p= 
0,000 
     r = 
0,753      

7. Kemampuan 
mengelola sediaan 
farmasi dan alat 
kesehatan sesuai 
dengan standar yang 
berlaku 

     p=  
0,000 
     r = 
0,806  
 

   

8. Mempunyai 
keterampilan 
organisasi dan mampu 
membangun hubungan 
interpersonal dalam 
melakukan praktik 
kefarmasian 

     p=  
0,071 
     r = 
0,375 
 
 

9. Kemampuan mengikuti 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang 
berhubungan dengan 
kefarmasian 

    p=  
0,124 
     r = 
0,323 
 

 

Hasil uji statistik dengan 

menggunakan metode analisis korelasi 

Pearson Product Moment menunjukkan 

bahwa secara parsial masing-masing area 

kompetensi mempunyai hubungan 

terhadap kinerja; kemampuan melakukan 

praktik kefarmasian secara professional 

dan etik mempunyai hubungan dengan  

kinerja  dengan nilai p sebesar 0,024 dan 

r sebesar 0,458; kemampuan 

menyelesaikan masalah terkait dengan 

penggunaan sediaan farmasi mempunyai 

hubungan dengan kinerja dengan nilai p 

sebesar 0,056 dan r sebesar 0,396; 

kemampuan melakukan dispensing 

sediaan farmasi dan alat kesehatan 

mempunyai hubungan dengan kinerja 

dengan nilai p sebesar 0,002 dan r 

sebesar 0,600, kemampuan 

memformulasi dan memproduksi sediaan 

farmasi dan alat kesehatan sesuai standar 

yang berlaku mempunyai hubungan 
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dengan kinerja dengan nilai p sebesar 

0,056 dan r sebesar 0,396; keterampilan 

dalam pemberian informasi sediaan 

farmasi dan alat kesehatan mempunyai 

hubungan dengan kinerja dengan nilai p 

sebesar 0,000 dan r sebesar 0,728; 

kemampuan berkontribusi dalam upaya 

preventif dan promotif mempunyai 

hubungan dengan kinerja dengan nilai p 

sebesar 0,000 dan r sebesar 0,753; 

kemampuan mengelola sediaan farmasi 

dan alat kesehatan sesuai dengan standar 

yang berlaku mempunyai hubungan  

dengan kinerja nilai p sebesar 0,000 dan r 

sebesar 0,806;  keterampilan organisasi 

dan mampu membangun hubungan 

interpersonal dalam melakukan praktik 

kefarmasian mempunyai hubungan 

dengan kinerja dengan nilai p sebesar 

0,071 dan r sebesar 0,375; dan 

kemampuan mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berhubungan dengan kefarmasian 

mempunyai hubungan dengan kinerja 

dengan nilai p sebesar 0,124 dan r 

sebesar 0,323. 

Dari hasil uji di atas dapat dilihat 

bahwa dari 9 (sembilan ) kompetensi 

apoteker semuanya memiliki hubungan 

dengan kinerja apoteker dengan nilai 

signifikansi (p) dan r yang bervariasi.  

Hasil uji statistik dengan 

menggunakan metode analisis korelasi 

Pearson Product Moment  untuk variabel 

kompetensi secara keseluruhan terhadap 

kinerja apoteker ditunjukkan pada tabel 

4.15. 

Tabel 4.15 Korelasi Kompetensi Total 

dengan Kinerja Apoteker 

No. Kompetensi Hasil 
Analisis 

1 Kompetensi Apoteker      p= 
0,000  

     r = 
0,760 

Berdasarkan hasil  uji pada Tabel 

4.15 dapat dilihat bahwa variabel 

kompetensi apoteker memiliki hubungan 

yang signifikan (p<0,05) dengan kinerja 

apoteker. 

 

PEMBAHASAN 

Korelasi Kompetensi 7 dengan Kinerja 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan terhadap  24 responden 

ditemukan bahwa terdapat 5 (lima) area 

kompetensi apoteker  yang berhubungan 

secara signifikan dengan kinerja apoteker 

di RSUP H. Adam Malik Medan dengan 

nilai p sebesar antara 0,024-0,000 dan r 

0,458-0,806. Kelima area  kompetensi itu 

adalah; kemampuan mengelola sediaan 

farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan 

standar yang berlaku (kompetensi 7) 

mempunyai hubungan  dengan kinerja 

nilai p sebesar 0,000 dan r sebesar 0,806; 

kemampuan berkontribusi dalam upaya 

preventif dan promotif (kompetensi 6) 

mempunyai hubungan dengan kinerja 

dengan nilai p sebesar 0,000 dan r 

sebesar 0,753; keterampilan dalam 

pemberian informasi sediaan farmasi dan 

alat kesehatan (kompetensi 5) mempunyai 

hubungan dengan kinerja dengan nilai p 

sebesar 0,000 dan r sebesar 0,728; 

kemampuan melakukan dispensing 

sediaan farmasi dan alat kesehatan 

(kompetensi 3) mempunyai hubungan 

dengan kinerja dengan nilai p sebesar 

0,002 dan r sebesar 0,600; kemampuan 

melakukan praktik kefarmasian secara 

professional dan etik (kompetensi 1) 

mempunyai hubungan dengan  kinerja  

dengan nilai p sebesar 0,024 dan r 

sebesar 0,458.  
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Menurut Dahlan23 bahwa 

interpretasi hasil uji korelasi didasarkan 

pada nilai p, kekuatan korelasi, serta arah 

korelasinya maka untuk mengetahui 

kekuatan hubungan antara ke 5 (lima) 

area kompetensi dengan kinerja apoteker 

di RSUP H. Adam Malik Medan, mengacu 

pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Interpretasi Hasil Uji Korelasi 

Berdasarkan Nilai r dan p 

No Parameter    Nilai                      Interpretasi 

1 Kekuatan korelasi (r) 0,0 - <0,2 
0,2 - <0,4 
0,4 - <0,6 
0,6 - <0,8 
0,8 - 1,0 
 

Sangat lemah 
Lemah 
Sedang 
Kuat 
Sangat kuat 

 2 Nilai p p<0,05 
 
 
p>0,05 

Terdapat korelasi 
yang bermakna 
antara dua variabel 
yang diuji 
Tidak terdapat 
korelasi yang 
bermakna antara dua 
variabel yang diuji 
 

 3 Arah korelasi +  (positif) 
 
 
 
-  (negative) 

Searah, semakin 
besar nilai suatu 
variabel, semakin 
besar pula nilai 
variabel lainnya 
Berlawanan arah, 
semakin besar nilai 
suatu variabel, 
semakin kecil nilai 
variabel lainnya 

 

 Berdasarkan hasil uji dan Tabel 

5.1 maka kekuatan hubungan parsial dan 

total antara ke 5 (lima) area kompetensi 

dengan kinerja apoteker di RSUP H 

selanjutnya dapat dijelaskan. 

Kemampuan mengelola sediaan farmasi 

dan alat kesehatan sesuai dengan standar 

yang berlaku (kompetensi 7) mempunyai 

hubungan  dengan kinerja nilai P sebesar 

0,000 dan r sebesar 0,806. Hal ini berarti 

bahwa kompetensi 7 sangat kuat 

hubungannya dan signifikan dengan 

kinerja apoteker di RSUP H. Adam Malik 

Medan. Sebagaimana kita ketahui bahwa 

mengelola sediaan farmasi dan alat 

kesehatan merupakan tugas sehari-hari 

apoteker yang bekerja pada unit 

pelayanan seperti rumah sakit. 

Korelasi Kompetensi 6 dengan Kinerja 

Kemampuan berkontribusi dalam 

upaya preventif dan promotif (kompetensi 

6) mempunyai hubungan dengan kinerja 

dengan nilai p sebesar 0,000 dan r 

sebesar 0,753. Hal ini berarti hubungan 

kompetensi 6 dengan kinerja apoteker di 

RSUP H. Adam Malik Medan  sangat 

berhubungan kuat dan signifikan. 

Berdasarkan kuesioner terlihat bahwa 

kompetensi 6 ini menuntut apoteker harus 

bisa bekerjasama dalam memberikan 

pelayanan dasar. 

Korelasi Kompetensi 5 dengan Kinerja 

Keterampilan dalam pemberian 

informasi sediaan farmasi dan alat 

kesehatan (kompetensi 5) mempunyai 

hubungan dengan kinerja dengan nilai P 

sebesar 0,000 dan r sebesar 0,728. Hal ini 

berarti ada hubungan yang kuat antara 

kompetensi 5 dengan kinerja apoteker di 

RSUP H. Adam Malik Medan.       

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti 

bahwa keterampilan apoteker dalam 

memberikan informasi tentang obat 

kepada pasien sangat berhubungan 

dengan kinerja apoteker ketika visite ke 

ruang rawat dan Pelayanan Informasi 

Obat (PIO). 

Keterampilan dalam pemberian 

informasi sediaan farmasi ini penting 

untuk dikuasai oleh apoteker karena 

dengan keterampilan pemberian informasi 
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ini dapat mengurangi kasus kesalahan 

pemberian obat kepada pasien. 

Korelasi Kompetensi 3 dengan Kinerja 

 Kemampuan melakukan 

dispensing sediaan farmasi dan alat 

kesehatan (kompetensi 3) mempunyai 

hubungan dengan kinerja dengan nilai p 

sebesar 0,002 dan r sebesar 0,600. Hal ini 

berarti bahwa hubungan kompetensi 3 

dengan kinerja apoteker di RSUP H. 

Adam Malik Medan adalah kuat. 

Berdasarkan kuesioner kompetensi 3 

terlihat bahwa sangat berhubungan 

dengan pelayanan pasien. Kompetensi 3 

ini juga sangat erat kaitannya dengan 

kinerja apoteker di rumah sakit. 

Korelasi Kompetensi 1 dengan Kinerja 

 Kemampuan melakukan praktik 

kefarmasian secara professional dan etik 

(kompetensi 1) mempunyai hubungan 

dengan  kinerja  dengan nilai p sebesar 

0,024 dan r sebesar 0,458. Hal ini berarti 

terdapat korelasi yang bermakna antara 

kompetensi 1 dengan kinerja apoteker di 

RSUP H. Adam Malik Medan dengan 

tingkat hubungan sedang . Seperti tertera 

pada lembar kuesioner kompetensi 1 

bahwa secara etik hanya apoteker yang 

berkompeten memberikan pelayanan dan 

penyerahan obat jadi maupun obat 

racikan berdasarkan resep dokter, namun 

kenyataan yang terjadi belum dapat 

dilaksanakan sepenuhnya.   

Korelasi Kompetensi Total dengan 

Kinerja 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel kompetensi memiliki 

hubungan yang kuat dan terdapat korelasi 

yang bermakna ( r = 0,760, p < 0,05) 

dengan kinerja apoteker yang berarti 

bahwa kompetensi berhubungan dengan 

kinerja sekitar 76%. Hal ini menunjukkan 

bahwa apoteker di RSUP H. Adam Malik 

telah bekerja sesuai dengan standar 

kompetensi yang ditetapkan oleh Ikatan 

Apoteker Indonesi (IAI), oleh karena itu 

adanya kasus kesalahan pengobatan 

(medication error) yang masih tinggi tidak 

seluruhnya disebabkan oleh kinerja 

apoteker yang buruk, karena 

sebagaimana menurut Bates6 bahwa 

peringkat paling tinggi kesalahan 

pengobatan (medication errors) pada 

tahap ordering (49%), diikuti tahap 

administration management (26%), 

pharmacy management (14%), 

transcribing (11%).  Di samping itu hasil 

wawancara dengan beberapa orang 

responden diperoleh informasi bahwa 

apoteker juga sangat berperan dalam 

menghindari terjadinya kesalahan 

pengobatan pada proses transcribing, 

namun meskipun sudah dicegah tetap 

saja dicatat sebagai kasus kesalahan 

pengobatan (medication error), hal ini 

sesuai dengan defenisi medication error 

yaitu  setiap kesalahan dalam proses 

pengobatan baik pada tahap peresepan, 

pembacaan resep, penyerahan maupun 

pemberian obat.7 

Kemudian bila dilihat dari korelasi 

kompetensi total dengan kinerja apoteker 

di RSUP H. Adam Malik Medan ( r = 

0,760, p < 0,05), berarti ada  faktor lain 

yang juga berhubungan dengan kinerja 

seperti motivasi kerja, kepuasan kerja, 

desain pekerjaan, komitmen, 

kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi 

manajemen, kejelasan arah karir, budaya 

organisasi dan sistem penghargaan.11 

Keterbatasan Penelitian  

 Secara umum permasalahan yang 

dihadapi di lapangan hampir tidak ada, 

meskipun sebenarnya belum ada surat 
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kesepahaman (MOU) antara Program 

Studi S2 Kesehatan Masyarakat STIKes 

Helvetia Medan dengan pihak RSUP H. 

Adam Malik Medan tentang penelitian 

mahasiswa S2 namun masalah tersebut 

masih bisa teratasi. Penelitian yang 

dilaksanakan pada bulan Desember, hal 

ini sedikit menimbulkan masalah terkait 

dengan waktu yang bersamaan dengan 

peralihan pelayanan dari sistim yang lama 

ke sistim BPJS, kemudian adanya stock 

opname  pada instalasi farmasi 

menyebabkan responden tidak 

mempunyai banyak waktu untuk 

memberikan informasi terkait dengan 

masalah yang diteliti. 

KESIMPULAN 

- Terdapat 5 (lima) kompetensi apoteker 

yang berhubungan secara signifikan 

dengan kinerja apoteker di RSUP H. 

Adam Malik Medan yaitu: kompetensi 

kemampuan mengelola sediaan 

farmasi dan alat kesehatan sesuai 

dengan standar yang berlaku; 

kompetensi kemampuan berkontribusi 

dalam upaya preventif dan promotif; 

kompetensi keterampilan dalam 

pemberian informasi sediaan farmasi 

dan alat kesehatan; kompetensi 

kemampuan melakukan dispensing 

sediaan farmasi dan alat kesehatan 

dan kompetensi melakukan  praktik 

kefarmasian secara profesional dan 

etika. 

- Secara keseluruhan variabel 

kompetensi memiliki hubungan yang 

sangat kuat dan signifikan dengan 

kinerja apoteker (r = 0,760 , p<0,05). 

- Berdasarkan pengamatan langsung 

bahwa beban kerja apoteker di RS H. 

Adam Malik Medan masih tinggi 

apabila dikaitkan dengan jumlah 

tenaga apoteker yaitu 24 orang 

dibandingkan dengan jumlah tempat 

tidur lebih kurang 800 tempat tidur 

dengan rata-rata Bed Occupation Rate 

(BOR) 80 – 90%. 

SARAN 

- Kepada apoteker, sebaiknya 

meningkatkan kompetensi 

kemampuan mengelola sediaan 

farmasi dan alat kesehatan sesuai 

dengans tandar yang berlaku dengan 

mengikuti program pendidikan profesi 

berkelanjutan baik berupa seminar 

maupun workshop. 

- Kepada apoteker, sebaiknya 

meningkatkan kompetensi 

berkontribusi dalam upaya preventif 

dan promotif dengan memberikan 

penyuluhan secara berkala kepada 

pasien. 

- Kepada apoteker, sebaiknya 

meningkatkan kompetensi 

keterampilan dalam pemberian 

informasi sediaan farmasi dan alat 

kesehatan serta meningkatkan 

kompetensi kemampuan melakukan 

dispensing sediaan farmasi dan alat 

kesehatan dengan mengaktifkan 

program Konseling, Informasi dan 

Edukasi (KIE). 

- Kepada apoteker, sebaiknya 

meningkatkan kompetensi melakukan 

praktik kefarmasian secara profesional 

dan etika dengan mengikuti pelatihan 

dan perkembangan informasi yang 

ada searah dengan kemajuan di 

bidang kefarmasian agar hal-hal baru 

yang menyangkut pelayanan 

kefarmasian tetap ter-update.  

- Kepada pimpinan Rumah Sakit H. 

Adam Malik Medan agar  membuat 

kebijakan untuk meningkatkan 

kompetensi apoteker seperti 

melakukan seminar kemajuan 

kefarmasian dan membuat program 
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pelatihan secara berkala bagi tenaga 

farmasi/ apoteker. 

- Kepada pimpinan Rumah Sakit H. 

Adam Malik Medan dalam menyusun 

rencana trategis (renstra) agar 

mempertimbangkan jumlah kebutuhan 

tenaga apoteker dengan beban kerja 

agar kinerja apoteker tetap optimal. 
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