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LAMPIRAN 1 

DAFTAR NAMA APOTEK DI SEMARANG TENGAH 

NO NAMA APOTEK STATUS 

1 Alam Sehat Masih beroperasi 

2 SMS Masih beroperasi 

3 Panca Mulya Masih beroperasi 

4 Kebon Dalem Masih beroperasi 

5 Kharisma Masih beroperasi 

6 Klinik Rafael Masih beroperasi 

7 K-24 Gajah Mada Masih beroperasi 

s8 Depok Masih beroperasi 

9 Karang Anyar Masih beroperasi 

10 Setia Masih beroperasi 

11 Omura Masih beroperasi 

12 Anugerah Abadi Masih beroperasi 

13 Seteran Masih beroperasi 

14 Prima Sehat Masih beroperasi 

15 Eksotika Masih beroperasi 

16 Sapta Masih beroperasi 

17 Stamina II Masih beroperasi 

18 Seroja Masih beroperasi 

19 Semarang Masih beroperasi 

20 MedPro Tutup 

21 Pelampitan Tutup 

22 Yasinta Tutup 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

LAMPIRAN 2 

BAGAN ORGANISASI APOTEK ALAM SEHAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manajer 

Kepala Bagian 

Operasional 

Kepala Bagian 

Pembelian 

Tenaga Kerja 
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LAMPIRAN 3   

DAFTAR POKOK-POKOK PERTANYAAN 

SUMBER DATA YANG INGIN 

DIDAPAT 

DAFTAR POKOK-POKOK 

PERTANYAAN 

Manajer  Strategi yang dijalankan 

 Performa apotek 

 Tantangan yang dihadapi 

apotek 

1. Strategi seperti apa yang 

dijalankan apotek Alam Sehat 

saat ini? 

2. Apakah terdapat perbedaan 

strategi yang diterapkan pada 

saat awal menjalankan bisnis 

apotek dan saat ini? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi 

oleh apotek Alam Sehat? 

4. Apa saja langkah yang telah 

diambil oleh pimpinan untuk 

mengatasi kendala-kendala 

yang ada? Bagaimana hasilnya? 

Kepala operasional  Pengelolaan keuangan 

untuk penyediaan 

barang 

 Kontrol pelayanan 

terhadap pelanggan 

 Memantau persaingan 

dengan apotek lain di 

sekitar Alam Sehat 

 Memelihara hubungan 

antar pegawai 

1. Bagaimana penyediaan dan 

pengelolaan keuangan untuk 

penyediaan barang? 

2. Apa saja kendala dalam 

penyediaan dan pengelolaan 

keuangan untuk penyediaan 

barang? 

3. Apa saja upaya yang telah 

diterapkan untuk mengatasi 

kendala penyediaan dan 

pengelolaan keuangan untuk 

penyediaan barang? Bagaimana 

hasilnya? 

4. Bagaimana upaya pemberian 

pelayanan yang baik terhadap 

pelanggan? Bagaimana 

pengontrolannya? 

5. Masih adakah komplain dari 

pembeli mengenai pelayanan 

yang diberikan?  

6. Siapa sajakah pesaing apotek 

Alam Sehat? 

7. Bagaimana kondisi persaingan 

apotek Alam Sehat dengan para 

pesaingnya? 

8. Apakah menurutk anda 

hubungan yang baik dengan 

para pegawai dan antar pegawai 

itu sendiri penting? Mengapa? 

9. Bagaimana cara Apotek Alam 

Sehat untuk membina hubungan 
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yang baik dengan para pegawai 

dan antar pegawai itu sendiri? 

Kepala Pembelian  Cara penyediaan barang 

 Strategi mendapatkan 

barang dengan harga 

murah 

1. Bagaimana penyediaan barang 

di Apotek Alam Sehat? 

2. Bagaimana cara memelihara 

stok barang? 

3. Apa saja kendala dalam 

penyediaan barang dan stoknya? 

4. Apa saja upaya yang telah 

dilakukan untuk menanggulangi 

kendala tersebut? 

Pegawai  Penyediaan pelayanan 

kepada pembeli 

 Tanggapan customer 

mengenai Alam Sehat 

1. Bagaimana cara anda 

memberikan pelayanan yang 

baik bagi pembeli? 

2. Bagaimana upaya untuk 

memelihara para pelanggan 

lama agar senantiasa setia 

membeli di Alam Sehat? 

3. Apakah apotek Alam Sehat 

sering mendapat komplain dari 

pembeli? Dalam hal apa saja? 

4. Bagaimana cara anda 

menangani komplain dari 

pembeli? 

5. Bagaimana kesan apotek Alam 

Sehat dimata pembeli? 

6. Menurut anda, hal apa sajakah 

yang dapat atau perlu 

ditingkatkan oleh apotek Alam 

Sehat agar dapat menjadi lebih 

baik lagi? 
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LAMPIRAN 4 

PEMBOBOTAN DATA EFE APOTEK ALAM SEHAT 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan M KO KP P1 P2 P3 Jmlh B R BXR 

KESEMPATAN  

Penggunaan teknologi 3 3 3 2 2 2 15 0,1 4 0,4 

Pelayanan pesanan obat 

melalui telepon dan whatsapp 

3 3 3 3 3 3 18 0,2 4 0,8 

Hubungan baik dengan 

konsumen 

3 3 3 3 3 3 18 0,2 4 0,8 

Hubungan baik dengan para 

salesman 

3 3 3 3 2 2 16 0,1 4 0,4 

Hubungan baik dengan 

apotek sekitar 

2 3 3 2 2 2 14 0,1 3 0,3 

ANCAMAN  

Persaingan harga yang ketat 3 3 3 3 3 3 18 0,2 2 0,4 

Pemberian obat BPJS secara 

gratis dari rumah sakit atau 

klinik 

1 2 1 2 2 2 10 0,1 2 0,2 

TOTAL  109  3,3 
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LAMPIRAN 5 

PEMBOBOTAN DATA IFE APOTEK ALAM SEHAT  

 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan M KO KP P1 P2 P3 Jmlh B R BXR 

KEKUATAN  
Pelayanan yang baik terhadap 

konsumen 
3 3 3 3 3 3 18 0,14 4 0,56 

Harga yang bersaing 3 3 3 3 3 3 18 0,14 4 0,56 
Memiliki karyawan yang 

berpengalaman 
3 3 3 3 2 2 16 0,12 4 0,48 

Kepala pembelian dan 

operasional mengontrol 

barang fast moving secara 

rutin 

3 3 3 3 3 2 17 0,13 4 0,52 

Tidak hanya menjual obat 

dokter, tetapi juga menjual obat 

cina dan jamu atau herbal yang 

terdaftar di BPOM 

1 2 1 1 2 2 9 0,07 3 0,21 

ANCAMAN  
Lokasi di dalam gang 3 3 3 3 3 3 18 0,14 1 0,14 
Modal yang kurang kuat 2 3 3 3 3 3 17 0,13 1 0,13 
Barang habis tetapi tidak 

ketahuan 
3 3 3 3 2 3 17 0,13 2 0,26 

TOTAL  130  2,86 



47 

LAMPIRAN 6 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN MANAJER 

 

1. Cara menarik pembeli 

Peneliti: Apotek Alam Sehat selama ini caranyanya bagaimana to biar buat menarik 

pembeli? 

Manajer: Ya berusaha memberikan harga murah......,pelayanannya yang enak, terus 

mau ngirim ke semua tempat... Dan mulai Mei ini mau coba pakai ongkos 

tiga ribu kalau pengirimannya jauh atau kalau dekat dibawah lima puluh 

ribu.... 

Peneliti: Ada perbedaan strategi nggak pas awal dulu pertama buka sama sekarang? 

Manajer: Ya pokoknya kita usaha biar dikenal murah.... Sekarang nek kamu 

beli barang mesti milih yang murah to!! 

(Ya pokoknya kita berusaha suapaya dikenal murah.... Sekarang 

kalau kamu membeli barang pasti memilih yang murah kan!!) 

2. Penjelasan mengenai pelayanan yang enak 

Peneliti: Tadi kan dibilang pelayanan yang enak ya. Pelayanan yang enak itu yang 

seperti apa? 

Manajer: Pelayanan yang enak itu kalau ngadepi pelanggan harus ramah, sopan. 

Pelanggan itu seneng kalo kita ramah.... 

3. Ketersediaan tenaga kerja farmasi berpengalaman 

Peneliti: Kalau nyari AA tuh... Susah nggak? 

(Kalau mencari Asisten Apoteker (AA) itu... Susah tidak?) 

Manajer: Susah... Makane... kalo dah dapet seng cocok jangan sampe keluar. 

(Susah... Makanya... Kalau sudah dapat yang cocok jangan sampai keluar.) 

Peneliti: Susahe kenapa...? Kan lulusan farmasi banyak to...? 

(Susahnya kenapa...? Kan lulusan farmasi ada banyak?) 

Manajer: Ya banyak... Tapi kan ndak semuane pinter kerjane..... Dulu ada sing 

barusan lulus SMF, kerjane kurang bener... Nek bikin copy resep apa nulis 

di klip obate salah gitu diumpet-umpetke, disobek-sobek, apa dibuang.... Itu 

kan kita pesen kertas sama plastiknya.... Kan ya malah rugi to... 

(Ya (lulusan farmasi) ada banyak... Tetapi kan tidak semuanya pintar dalam 

bekerja..... Dulu ada yang baru lulus SMF (Sekolah Menengah Farmasi), 
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kerjanya kurang betul... Kalau membuat copy resep atau nulis di plastik klip 

obatnya salah itu disembunyi-sembunyikan, dirobek-robek, atau dibuang.... 

Itukan kertas dan plastiknya kita pesan.... Kan malah rugi (jadinya)...) 

Peneliti: Ooo... Jadi cari yang pengalaman dan yang kita sreg sama orangnya yang 

susah ya.... 

(Ooo... Jadi cari yang berpengalaman dan yang kita cocok dengan orangnya 

yang susah ya....) 

Manajer: Iya betul...... 

4. Kendala yang ada pada apotek Alam Sehat 

Peneliti: Kalo sekarang, di apotek Alam Sehat itu kendalanya apa aja? 

Manajer: Kendalanya tu di dalem kampung........., buat parkir mobil sulit..., masih 

banyak orang yang ndak tahu ada Alam Sehat karena ndak begitu kelihatan 

dari luar.......... 

 (Kendalanya itu (posisinya apotek) berada di dalam kampung........, 

untuk parkir mobil sulit..., masih banyak orang yang tidak tahu ada 

Alam Sehat karena tidak begitu kelihatan dari luar..........) 

Peneliti: Masih ada kendala laine lagi? 

(Masih ada kendala lainnya lagi?) 

Manajer: Kekomplitan barange... Kayak Kharisma itu barang yang larang-larang ya 

sedia soale semua orang dah tau dia...... Kalo dewe, masa kayak Sandimun 

ya meh cepak....., yang nyari aja satu tok dan kita ndak tahu pake obate itu 

dia sampe kapan..... 

(Kekomplitan barangnya... Seperti Kharisma itu barang yang mahal-mahal 

juga menyediakan karena semua orang sudah tahu dia..... Kalau kita, masa 

seperti (obat) Sandimun juga mau menyediakan....., yang cari (obat itu) aja 

hanya satu orang pembeli dan kita tidak tahu dia menggunakan obatnya itu 

sampai kapan.....) 

Peneliti: Berarti yang pasti sedia itu yang barang-barang sering keluar ya? 

Manajer: Iya, yang sering keluar ya cemepak di apotek... 

5. Penjelasan mengenai ongkos kirim ke pembeli 

Peneliti: Kalau soal ongkir tiga ribu itu, kenapa kok sekarang dikenakan ongkir? 

Manajer: Kan sekarang barang-barang ya naek..., obat hargane naik terus..., terus juga 

buat nunjang harga bensin.... Misal sehari ngirim sepuluh tempat kan berarti 
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bisa ada uang bensin tiga puluh ribu.... Terus kadang tu ada pelanggan tetap 

yang suka minta kirim barang bolak balik, ndak cuman sekali kirim..... Ya 

kalo sekali ngirim itu nominale besar..., lha kadang cuman beli lima ribu aja 

disuru nganter.... 

Peneliti: Lha yang soal harga obat naik... kan harganya juga dinaikan sama apotek 

nantinya....., kenapa masih dikenakan uang bensin? 

Manajer: Ya buat nambah-nambah uang bensin.... Selama ini kan uang bensin 

pengeluaran ngambil dari hasil penjualan juga....., padahal kita ambil untunge 

juga sudah mepet, belum kalo ada yang rusak-rusak sama kendaraane...... 

Peneliti: Terus selama ini kan berarti nggak pernah ada uang bensin..., kalau nanti 

pelanggan lama pada komplain gimana? 

Manajer: Pasti banyak yang nggak papa.... Paling yang komplain tu yang medit-medit. 

(Pasti banyak yang setuju..... Paling yang komplain itu yang pelit-pelit) 

Peneliti: Kalau nanti dipenerapannya ada yang komplain....., terus bilang mau beli di 

tempat lain aja gimana? 

Manajer:Ya dilihat belinya dulu, kalo banyak terus deket ya nggak usah pake ongkir.... 

Tapi kalau jauh ya tetep kena ongkir...... 

Peneliti: Kalo sekarang, di apotek Alam Sehat itu kendalanya apa aja? 

Manajer: Kendalanya tu di dalem kampung........., buat parkir mobil sulit..., masih 

banyak orang yang ndak tahu ada Alam Sehat karena ndak begitu kelihatan 

dari luar... Kalo soal harga kita dah sama lah itungane sama Kharisma... 

(Kendalanya itu (lokasinya) ada di dalam kampung........., untuk parkir 

mobil sulit..., masih banyak orang yang tidak tahu ada Alam Sehat karena 

tidak begitu kelihatan dari luar... Kalau soal harga kita sudah sama lah 

harganya dengan Kharisma...) 

6. Langkah penanggulangan kendala-kendala yang telah dijalankan 

Peneliti: Lha dari kendala-kendala yang ada itu..., langkah apa aja yang sudah dicoba 

diambil? 

Manajer: Yang masalah lokasi di dalem kampung itu haruse pake plang... Pernah 

dikasi tapi tahu-tahu ilang..... 

(Untuk masalah lokasi di dalam kampung itu seharusnya memasang plang... 

Pernah dikasi tapi tahu-tahu hilang) 

Peneliti: Terus nggak dipasang lagi? 

Manajer: Ya, nanti dipasang lagi..., kadang itu lupa kalau harus masang plang lagi... 
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Peneliti: Kalau yang masalah kekomplitan barang? 

Manajer: Sebisa mungkin ngomplitin...... Misal ada resep, ada obat baru, mau ndak 

mau ya harus beli, usaha nyari.... Atau kalo pas kita kosong ya ngasi opsi 

dicarike mau ndak..., nanti kita kirim aja obate.... Harus usaha nyari biar 

kelihatan komplit, kalo ndak lari semua nanti..... 

(Sebisa mungkin baranganya dikomplitkan..... Semisal ada resep, ada obat 

baru, mau tidak mau ya harus beli, usaha mencari... Atau kalau pas kita 

kosong (barangnya) ya kita memberi opsi (ke pembeli) untuk dicarikan  mau 

atau tidak..., (kalau mau) nanti kita kirim saja obatnya.... Harus berusaha 

mencari supaya kelihatan komplit, kalau tidak nanti lari semua 

(pembelinya)..... 
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LAMPIRAN 7 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KEPALA OPERASIONAL (KO) 

1. Bentuk-bentuk pelayanan di apotek Alam Sehat 

Peneliti: Apotek Alam Sehat... Nyediain pelayanannya dalam bentuk apa aja ya? 

KO: Kalau dari dulu kan kita melayani pembelian obat dan pembuatan resep, selain 

pasiennya dateng langsung ke sini... ya lewat telepon, bisa lewat fax juga..., atau 

jemput resep ke rumah pasiennya..... 

Peneliti: Lewat fax untuk apa ya....? Sekarang masih digunakan fax nya? 

KO: Ya untuk pasiennya bisa ngefax resepnya dulu... Nanti resep aslinya kita ambil pas 

nganter obatnya ke sana.. Sekarang sih ndak sesering dulu dipakenya... sekarang 

kan ada WA... Resepnya kebanyakan pada di WA in ke kita... Bisa langsung kita 

lihat resepnya apa, jadi ndak usah sering jemput resep lagi juga... Malah irit bensin 

juga to jadine..... 

(Ya (fax) untuk pasiennya bisa fax resepnya dulu... Nanti resep aslinya kita ambil 

pas mengantar obatnya ke sana.. Sekarang sih tidak sesering dulu dipakai 

(faxnya)... Sekarang kan ada Whatsapp... Resepnya kebanyakan pada di (kirim 

lewat) Whatsapp ke kita... Bisa langsung kita lihat resepnya apa, jadi tidak usah 

sering melakukan jemput resep lagi juga... Malah jadinya bisa irit bensinnya juga 

kan.....) 

Peneliti: Jadi sekarang ada WA malah lebih enak ya? 

KO: Iya.., malah lebih praktis sama ngirit uang operasional sitik... 

(Iya.., malah lebih praktis dan menghemat uang operasional sedikit...) 

2. Pesaing apotek Alam Sehat 

Peneliti: Menurut anda, siapa aja pesaing dari apotek Alam Sehat? 

KO: Kharisma sama SMS. 

Peneliti: Kok bisa menentukan kalo pesaing utamanya dua apotek itu? 

KO: Dilihat dari ngasi harga ke pembeli. Hargane kan kebanyakan mirip-mirip sama 

kita.  

3. Kondisi persaingan apotek Alam Sehat 

Peneliti: Terus kondisi persaingan Alam Sehat dengan para pesaingnya bagaimana? 

KO: Persaingannya ketat. Kita harus bener-bener ngontrol harga. Kadang pembeli juga 

ada yang kasi tau beli di SMS atau Kharisma dapet harga segini... Kalo misal 

harganya beda..., kita lebih mahal, tapi diitung lagi masih masuk ya kita langsung 

ubah harga dan dikasikan ke pembeli... 
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4. Pihak yang pertama kali menurunkan harga 

Peneliti: Memang... biasanya yang nurunkan harga itu siapa dulu? 

KO: Ya kalo nggak Kharisma ya SMS.... 

Peneliti: Alam Sehat nggak pernah mulai nurunke duluan? 

KO: Ndak... Kita nganggep keuntungan yang kita dapet tu udah lumrah....., belum buat 

biaya operasional..., nutup biaya obat-obat yang ED.... Biasa kita nurunke kalo 

dapet info mereka mulai nurun-nurunke...... 

(Tidak... Kita menganggap keuntungan yang kita dapat itu sudah lumrah....., belum 

untuk biaya operasional..., (juga) menutup biaya obat-obat yang ED (kadaluarsa)...  

Biasa kita menurunkan kalau mendapat info mereka mulai menurun-nurunkan 

(harga).....) 

5. Pengelolaan keuangan untuk penyediaan barang 

Peneliti: Penyediaan sama pengelolaan keuangan buat penyediaan barangnya 

gimana? 

KO: Dari penghasilan kemarin to........., buat kulakan lagi besoknya... Terus 

sisanya setelah dibagi-bagi buat gaji, keperluan operasional, lain-lainne 

itu disimpen.... Sisa akhir bulan yang bersih itu dibuat muter barang lagi, 

kayak kalo mau nyetok barang boks-boksan yang kenceng keluare.... 

 (Dari penghasilan kemarin........, (digunakan) untuk pembelian barang 

lagi besoknya.... Lalu sisanya setelah dibagi-bagi untuk gaji, keperluan 

operasional, dan lain-lain itu disimpan.... Sisa akhir bulan yang bersih itu 

digunakan memutar barang lagi, seperti kalau mau stok barang boks-

boksan yang keluarnya cepat....) 

6. Kendala pengelolaan keuangan untuk penyediaan barang 

Peneliti: Kendalanya apa aja dipengelolaan uangnya yang untuk muter barang 

itu? 

(Kendalanya apa saja dipengelolaan uangnya yang untuk perputaran 

barang itu?) 

KO: Kadang itu... penjualan setiap hari ndak tentu.... Kadang sepi kadang 

rame.... Nek pas sepi hari ini, mesti kan uang inkaso buat besok ya 

sedikit tok, jadi kadang ada pembelian beberapa barang yang harus 

ditunda atau bisane beli sedikit-sedikit...... 

(Terkadang itu... Penjualan setiap hari tidak menentu.... Terkadang sepi 

terkadang ramai.... Kalau saat hari ini sepi, pasti kan uang inkaso untuk 
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beok juga sedikit saja, jadi terkadang ada pembelian beberapa barang 

yang harus ditunda atau hanya bisa beli sedikit-sedikit........) 

7. Kendala pengendalian stok di apotek Alam Sehat 

Peneliti: Kalau pengendalian stok barang di apotek...., apa ada kendalanya? 

KO: Kendalanya ya paling barangnya habis tapi ndak ketahuan.... Pegawai kan ndak 

cuman satu ya..., lha kadang itu mereka juali tinggal sedikit atau habis tapi nggak 

bilang atau nyatet di buku order... Lha... ketauannya pas ada pembeli sing mau 

beli barang itu, kok ternyata ndak ada barangnya....  

(Kendalanya ya paling barangnya habis tetapi tidak ketahuan.... Pegawai kan 

tidak hanya satu..., terkadang itu mereka menjuali (barang) tinggal sedikit atau 

habis tetapi tidak bilang atau mencatat di buku order... Nah... ketauannya ketika 

ada pembeli yang mau membeli barang tersebut, kok ternyata tidak ada 

barangnya....) 

8. Penanganan kendala pengendalian stok di apotek Alam Sehat 

Peneliti: Lha terus kalo gitu gimana nanganinya? 

(Kalau begitu bagaimana menanganinya?) 

KO: Ya mau ndak mau kita ya ngontroli..., kalo denger ada yang bar juali apa..., 

sekirane kita cuman nyetok dikit ya ditanyai, barange masih berapa... 

Peneliti: Berarti ndak cuman percaya sama pegawai ya, tapi kita ya harus ikut 

ngontrolin dewe ya? 

KO: Iya, nek ndak gitu barang-barange isa lebih banyak lagi sing abis tapi ndak 

ketauan... 

9. Penanganan kendala pengelolaan keuangan untuk perputaran barang di apotek 

Alam Sehat 

Peneliti: Kalau kendala keuangan tadi itu.... buat stok barang... Udah dicoba bagaimana 

aja untuk mengatasi kendala itu? 

KO: Ya kan ada sisa tiap akhir bulan itu.... Kalo kepepet uange inkaso harian itu ga 

cukup... ya ambil uang akhir bulan itu............ Terus tiap hari kalo ada sisa uang 

banyak, ngumpulkan dua ratus sampai empat ratus ribu buat kalau pas ada PBF 

yang tagihane gede..., jadi nggak terasa berat..... 

10. Pelayanan yang baik dan pengontrolannya 

Peneliti: Kalau pelayanan yang baik ke pelanggan itu yang bagaimana.....? 

Pengontrolannya gimana? 
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KO: Ya pegawai harus ramah ke pembeli. Kalau ada yang kurang baik dalam 

menangani pasien ya setelah sepi dari pembeli, pegawai itu ditegur.... Terus kalo 

kita ndak punya obat yang pasien mau beli..., pegawai harus coba nawarin dulu 

obat yang kita punya yang isi dan fungsine sama seperti obat yang kosong itu.... 

Kadang kan ada... obat dari dokter atau generik yang beda merek atau pabriknya 

aja..., tapi isinya tetep sama.... Terus kalo obat minta dikirim atau resep masuk..., 

ada yang kita ndak punya..., tapi kita bisa nyarike atau nempilke ya kita tawarin ke 

mereka dulu kalo tempat kita kosong tapi dicarike mau apa nggak.... Biar mereka 

ndak lari ke tempat lain........ 

Peneliti: Masih ada nggak komplain dari pembeli tentang pelayanan apotek Alam 

Sehat? 

KO: Nggak ada, selama ini sepertinya ya masih baik-baik saja. 

11. Pentingnya hubungan baik antar pegawai 

Peneliti: Menurut anda...,  hubungan yang baik antar pegawai itu penting? Kenapa? 

KO: Ya penting.... Ya biar bisa kerja samane enak.... Dalam menjuali pasien, ya 

koordinasi antar pegawai bagus, dan pelayanane bisa maksimal..... 

Peneliti: Lalu bagaimana caranya Alam Sehat untuk membina hubungan yang baik 

antar pegawai? 

KO: Kalau ada masalah ya kita dengerke..... Atau kalau kelihatannya ada masalah ya 

kita tengahi..., cari solusi buat masalah itu.... Supaya kerjane mereka ndak 

terganggu.... Kalau ulang tahun apotek juga kadang ngadain piknik bareng supaya 

mereka bisa lebih akrab satu sama lain dan ndak jenuh juga.... 
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LAMPIRAN 8 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KEPALA PEMBELIAN (KP) 

1. Pentingnya hubungan baik dengan salesman atau supplier 

Peneliti: Punya hubungan baik dengan salesman itu membantu dalam 

penyediaan barang nggak? 

KP: Ya... Punya hubungan baik sama mereka itu perlu..... Kalo sama salesman 

tu jagan atos-atos... Soale kita kan ya beline barang ke mereka.. Ndak ada 

mereka ya kita ndak punya barang.... Kadang sales-sales tu cerita nek 

mereka tu sengit sama bagian ordere apotek ini apotek itu... Salese 

bilang..., ni to apotek ini ndak pernah ngasi orderan, sengit sisan.., ni lho 

sekarang telepon-telepon terus, tak diemke wae... wa ya sengaja ndak tak 

buka cepet... rasake... Nek gitu pie? 

(Ya... Punya hubungan baik sama mereka itu perlu..... Kalau dengan 

salesman itu jangan keras-keras... Soalnya kita juga membelinya barang ke 

mereka.. Tidak ada mereka juga kita tidak punya barang.... Terkadang 

sales itu cerita mereka merasa jengkel dengan bagian ordernya apotek ini 

(atau) apotek itu... Salesnya bilang..., ini lho apotek ini tidak pernah ngasi 

orderan, judes juga.., ini sekarang telepon-telepon (untuk mencari atau 

pesan barang) terus, saya diamkan saja... wa (whatsapp) juga sengaja tidak 

saya buka cepat... rasakan... Kalau begitu bagaimana coba?) 

Peneliti: Terus... Cara membangun hubungan baiknya bagaimana? 

KP: Sakjane ngapiki sales tu ndak perlu muluk-muluk... Cukup dewe nek 

ketemu ya yang biasa..., kadang dikasi bagian orderan kalo emang 

diskonnya oke... Nek butuh nutup omzet akhir bulan, nek kita bisa bantu 

ya bantu, kan nanti mereka ya apik sama dewe....” 

(Sebenarnya untuk menjalin hubungan baik dengan sales itu tidak perlu 

muluk-muluk... Cukup kalau kita bertemu ya (bersikap) biasa saja..., 

kadang kita bagi bagian orderannya untuk para sales kalau memang 

diskonnya juga oke... Kalau butuh (orderan) untuk menutup omzet akhir 

bulan, kalau kita bisa bantu ya bantu, nanti kan mereka juga akan baik 

sama kita....) 

2. Upaya penanggulangan stok habis yang tidak ketahuan 

Peneliti: Lalu upaya yang sudah dilakukan untuk menanggulangi kehabisan stok tapi 

tidak ketahuan bagaimana? 
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KP: Ya harus rajin ngontrolin barang kalau pas jam order. Rajin ngelihatin lemari 

stok. Kalau yang sering laku di lemari sudah tinggal sedikit ya kita nyicil 

ngorder supaya stok tetep aman. Sama terus ngingetin pegawai kalau barang 

tinggal sedikit atau habis langsung bilang atau dicatet di buku order. 

3. Macam produk yang dijual di apotek Alam Sehat 

Peneliti: Kalau barang yang dijual di apotek Alam Sehat itu apa cuma obat dokter 

aja? 

KP: Ndak... Selain obat dokter kita ya nyediain beberapa jamu..., herbal..., sama obat 

cina juga... Tapi obat-obatannya itu ya yang sudah terdaftar di BPOM ya, jadi 

memang ada ijin jualnya..... Ndak sembarang obat...... 

(Tidak... Selain obat dokter kita juga menyediakan beberapa jamu..., herbal..., 

dan obat cina juga... Tapi obat-obatannya itu ya yang sudah terdaftar di BPOM 

ya, jadi memang ada ijin jualnya..... Tidak sembarang obat (yang dijual)......) 

Peneliti: Contohnya seperti apa? 

KP: Ya kayak Sidomuncul itu kan masuknya jamu herbal to... Itu kita jual, laris itu... 

Terus kayak keng hong san sama yu nan bai yo... Itu jual itu soale banyak yang 

cari, sering orang nyari... Jadi kita nyediani.... 

(Ya seperti Sidomuncul itu kan termasuknya jamu herbal... Kita jual itu, laris 

itu... Lalu seperti keng hong san (obat cina biasanya diminumkan ke anak kecil 

agar tidak kaget) dan yu nan bai yo (obat cina untuk menghentikan luka 

pendarahan yang terjadi di dalam tubuh)... Itu kita jual soalnya banyak yang 

mencari, sering orang mencari... Jadi kita menyediakan.....) 

Peneliti: Jadi..... nyedianinya yang udah ada ijin edarnya sama banyak yang nyari 

ya? 

(Jadi..... Menyediakannya yang sudah ada ijin edarnya dan banyak yang 

mencari ya?) 

KP: Iya... Laris makane berani nyediiani itu..... 

(Iya.... Laris karena itu berani menyediakan.....) 

4. Sistem penyediaan barang di apotek Alam Sehat 

Peneliti: Bagaimana sistem penyediaan barang di Alam Sehat? 

KP: Diusahakan memenuhi permintaan barang.... Nyari diskon yang paling 

banyak..., soalnya antar PBF itu ga sama dalam memberi diskon...... 

Peneliti: Lalu menentukan besarnya persediaan barang bagaimana?  
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KP: Lihat-lihat dulu... Kalau barang muter cepet ya dikulake lebih..., misale kayak 

Dolo Neurobion itu kan cepet..., di lemari stok harus ada paling nggak satu 

boks.... Tapi kalau yang keluarnya lama ya cuman ambil 1 boks aja, nggak ada 

stok di lemari stok.... Takute kalo ED juga kadang nggak bisa retur kalo nggak 

laku.... Kan kadang pengembalian ada yang mintanya satu boks penuh...... 

(Lihat-lihat dulu... Kalau perputaran barang cepat yang dibelikan lebih..., 

misalnya seperti Dolo Neurobion itu kan cepat (perputarannya)..., di lemari stok 

harus ada paling tidak satu boks.... Tetapi kalau yang keluarnya lama ya hanya 

ambil satu boks saja, tidak ada stok (lebih) di lemari stok.... Takutnya kalau ED 

(kadaluarsa) juga terkadang tidak bisa diretur (dikembalikan) jika tidak laku... 

Kan terkadang (syarat) pengembalian ada yang meminta (pengembaliannya 

harus) satu boks penuh.....) 

5. Kendala dan upaya dalam pengelolaan persediaan 

Peneliti: Kalau kendala dalam mengelola persediaan barang apa saja? 

KP: Kalau pas barang kosong pabrik..., padahal laku keras ya nggak bisa apa-apa.... 

Terus kadang pegawai itu... kalau jualin habis atau cuman tinggal sedikit nggak 

mau bilang atau dicatet di buku order..... Jadi kadang pas ada yang mau beli, 

baru sadar kalo kita nggak punya barangnya... Terus masalah kalau uang buat 

inkaso hari itu sedikit..., ya kita harus tunda pembelian kalau barangnya itu 

nggak begitu cepet lakunya atau beli sedikit dulu..., pokoknya barang ada 

dulu...... 

Peneliti: Kalau yang pas ada yang mau beli tapi terus baru sadar kalo kita nggak 

punya barangnya itu gimana? 

KP: Ya terpaksa kita nolak pembeli..., atau nyoba dikasi seadanya dulu kalo 

barangnya masih ada terus dijanjiin kalau sisanya diambil besok atau dikirim 

mau apa nggak..... Sukur-sukur kalau orangnya mau..... 

Peneliti: Apakah dengan ngelakuin semua itu kendalanya bisa teratasi semua? 

KP: Ya nggak bisa 100% hilang kendalanya..... Tapi paling nggak..., nggak terlalu 

banyak barang yang kita kecolongan nggak tahu kalo ternyata kehabisan stoknya 

padahal tiap harinya laku banyak.... Terus nggak sampe banyak nolak pembeli 

juga.... 
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LAMPIRAN 9 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PEGAWAI 1 (P1) 

1. Cara pemberian pelayanan yang baik 

Peneliti: Bagaimana cara tante untuk memberikan pelayanan yang baik ke para pembeli? 

P1: Ya... kita berusaha untuk ramah ke semua pembeli..., biarpun kadang itu ada 

pembeli yang cuman banyak tanya-tanya aja.... Dan kalau mereka tanya ya kita 

harus mau menerangkan dengan jelas.., misalnya obat ini buat apa, minumnya 

kapan, dan juga harus tersenyum ke pembeli ya biar mereka ngerasa nyaman beli 

di sini... 

Peneliti: Berarti menurut tante.., ramah ke pembeli itu penting ya? 

P1: Ya penting...... Kalo pembeli nyaman kan nanti mereka pasti kalau butuh obat 

mikirnya mau beli di Alam Sehat lagi aja...!! Apalagi nanti kan mereka bisa bilang 

ke saudara apa temen-temennya kalau beli obat di Alam Sehat aja..., enak, kalau 

tanya diterangke jelas, ramah-ramah. Imbasnya kan pelanggan kita nanti bisa 

bertambah... 

Peneliti: Berarti ramah bikin pembeli jadi ngerasa diperhatikan dan balik beli ke sini 

lagi ya tante....? 

P1: Iya.... Betul... 

2. Hubungan apotek Alam Sehat dengan apotek sekitar 

Peneliti: Kalau hubungan dengan apotek sekitarnya Alam Sehat gimana? 

P1: Hubungannya baik... Ya walaupun kita saling bersaing, tapi kita ya harus punya 

hubungan baik sama mereka..... 

Peneliti: Kenapa soalnya tante? 

P1: Soalnya kadang kan kita ada barang yang nggak punya..., kita mungkin terpaksa 

harus nempil ke mereka kan... Kalo ndak baik hubungannya nanti kita nempil bisa 

aja mereka bilang ndak punya padahal ada... Nanti kan akhirnya  pasiennya ndak 

jadi beli di tempat kita... Terus kan kalo kita akrab, mereka kalo kurangan obat juga 

bisa mikir ah nempilnya ke Alam Sehat aja ah... Jadi kita sama-sama untung juga to 

kalau gitu... 

(Soalnya kadang kan kita ada barang yang tidak punya..., (kalau begitu) kita 

mungkin terpaksa harus nempil ke mereka... Kalau tidak baik hubungannya nanti 

ketika nempil bisa saja mereka biang ke kita tidak punya padahal punya... Nanti 

kan akhirnya pasiennya tidak jadi beli di tempat kita... Lalu kalau kita akrab 
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(dengan apotek lain), jika mereka kekurangan obat juga bisa berpikir untuk nempil 

ke Alam Sehat aja... Jadi kita sama-sama untung juga kalau begitu...) 

3. Cara mengetahui bahwa apotek Alam Sehat menjual dengan harga lebih murah 

Peneliti: Untuk yang masalah harga itu..., gimana tante bisa tahu kalau harganya Alam 

Sehat sudah jauh lebih murah daripada yang lain? 

P1: Kan kadang kita juga ngecek ke apotek-apotek lain....., dan hargane pasti paling 

nggak sama dengan kita atau malah lebih mahal dari kita...... 

Peneliti: Lalu cara tante ngeceknya bagaimana...? Langsung tanya ke apotek-apotek lain 

gitu, jadi mereka tahu juga kalo Alam Sehat tanya harga gitu...? 

P1: Iya, kan nggak apa-apa kalau tanya harga.... Biasanya bisa lewat telepon..., kita 

kadang telepon ke apotek sana, harganya berapa... terus nanti kita bandingkan 

dengan punya kita.... Terus kadang ya ada juga pasien yang bilang sendiri ke kita..., 

di sana harganya berapa.... Kalo dia tahu kita harganya lebih tinggi nanti bilang biar 

kita ngecek lagi harganya kita..... 

Peneliti: Oooh begitu ya.... Jadi pasti Alam Sehat lebih murah? 

P1: Ya mayoritas kita barangnya lebih murah dari apotek lain.... 

4. Pengaruh program BPJS ke penjualan apotek Alam Sehat 

Peneliti: Tante... Kalau program BPJS pemerintah itu berpengaruh ke 

penjualan Alam Sehat nggak? 

P1: Ya BPJS itu ndak banyak berpengaruh ya... Paling biasanya kan 

kalau dapet resep dari dokter nggak diambil dari rumah sakit, tapi 

beline di apotek.... Lha sekarang ada BPJS, langsung dikasi obat, 

ndak usah beli lagi...., jadi ada beberapa obat yang keluare ndak 

sekenceng biasane.... Pasti akhire payu, tapi butuh waktu lebih 

lama....... 

(Ya BPJS itu tidak banyak berpengaruh (terhadap penjualan barang) 

ya... Hanya biasanya kan kalau dapat resep dari dokter tidak diambil 

dari rumah sakit, tapi dibelikan di apotek.... Sekarang ada BPJS, 

langsung diberi obat, tidak perlu membeli lagi...., jadi ada beberapa 

obat yang (perputaran) keluarnya tidak secepat biasanya.... Pasti 

akhirnya laku, tetapi butuh waktu yang lebih lama......) 

5. Komplain dari pembeli dan penanganannya 

Peneliti: Apotek Alam Sehat masih sering dapat komplain nggak dari pembeli? Kalau 

ada dalam hal apa aja komplainnya? 
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P1: Kadang masih ada yang komplain soal masalah harga..., padahal kita harganya 

sudah jauh lebih murah daripada yang lain lho...... Terus kadang juga ada yang 

bilang... pelayanan kita agak lama pas ngejualin pembeli yang dateng ke toko..., 

tapi itu karena pembeli banyak dan kalau pagi itu pegawainya cuman sedikit 

daripada yang tugas malam..... 

Peneliti: Kalau ada komplain dari pembeli gitu, bagaimana cara tante untuk 

menanganinya? 

P1: Kalau komplain soal harga ya kita cek dulu.... Coba lihat notanya yang dia beli di 

apotek lain..., kalau kita memang kemahalan, kita hitung lagi dengan ngecek ulang 

harga pembelian kita dari PBF... Kalau memang kita bisa lebih murah atau minimal 

sama ya bisa kita lepas dengan harga itu... 

6. Pesaing apotek Alam Sehat 

Peneliti: Kalau menurut tante, pesaingnya Alam Sehat itu siapa? 

P1: Pesaingnya ya apotek-apotek terdekat ya seperti SMS, Kharisma, dan KD.... Tapi 

yang paling utama ya SMS karena mereka lokasinya paling deket sama kita..... 

Terus harga apotek SMS sangat bersaing dengan kita karena mereka juga punya 

PBF sendiri... Kan kalau barang dari pabrik masuk ke PBF kan diskonnya gede....., 

tidak seperti kalo apotek ngambil di PBF kan diskonnya cuman nggak seberapa 

dibanding pas mereka ambil dari pabrik... Selain itu, di sana juga ada praktik dokter 

yang dokternya juga sudah terkenal... 

Peneliti: Berarti yang pesaingnya yang utama itu SMS ya tante? 

P1: Iya 

7. Kesan apotek Alam Sehat di mata pembeli 

Peneliti: Kalau kesannya apotek Alam Sehat di mata pembeli itu bagaimana tante? 

P1: Sementara ini untuk harga ya terkenal lebih murah.... Pelayanan kita juga cepet 

dibanding SMS karena mereka sudah pake komputer kan..., jualinnya malah lama... 

Kadang kalo ada orang dateng mau beli aja mereka diemkan sak wenwen.... 

Peneliti: Kok tante bisa tahu? 

P1: Karena pernah nempil ke sana, ternyata memang harus tunggu lama padahal tidak 

ada pasien lain... 

Peneliti: Ohh, apa jangan-jangan karena mereka tahu itu pegawainya Alam Sehat 

makanya didiemkan sak wenwen? 

P1: Ya nggak juga. Pasien lain yang dateng ke sini juga pernah ada yang bilang kalau 

beli di SMS emang lama ngejualinya... 
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Peneliti: Ooh.. yaya... Berarti memang di sana memang kalau jualin lama ya? 

P1: Iya, ada banyak pembeli yang ke sini yang bilang begitu... 

 

8. Peningkatan yang perlu dilakukan oleh apotek Alam Sehat 

Peneliti: Menurut tante, apa aja yang perlu ditingkatkan oleh Alam Sehat supaya bisa 

lebih maju lagi? 

P1: Supaya pelayanan cepat..., pas pasien banyak yang datang beli di toko kan 

kekurangan tenaga..., kalau bisa ya staffnya ditambah untuk yang pagi... Yang 

soal barang..., dikomplitin lagi dan yang barang cepet keluarnya stoknya 

ditambah lagi karena pasien juga sering beli yang bok-bokan jadi supaya jangan 

sampai kehabisan..... 
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LAMPIRAN 10 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PEGAWAI 2 (P2) DAN PEGAWAI 3 (P3) 

 

1. Peningkatan yang perlu dilakukan oleh apotek Alam Sehat 

Peneliti: Menurut tante hal-hal apa saja yang bisa Alam Sehat lakukan supaya bisa lebih 

maju lagi? 

P3: Mungkin item-itemnya yang laku diperbanyak, jangan sampai kehabisan stok.... 

Terus pengiriman barang jangan terlalu lama... dan yang ngirim sebaiknya harus bisa 

ramah sama pasien.... 

P2: Menurut saya..., Alam Sehat belum perlu menggunakan komputer seperti Kharisma 

ataupun SMS ya... karena selama ini penjualan secara manual masih bisa kita 

tangani.... Tapi kalau mau dicoba ya nggak papa... tapi nanti cucuk apa nggak 

kedepannya harus dipikirkan lagi. Karena pasti nanti butuh pegawai lebih buat 

pengoperasian komputernya jadi harus dipikirkan lagi... 

2. Kesan apotek Alam Sehat di mata pembeli 

Peneliti: Kalau kesannya apotek Alam Sehat di mata pasien itu... bagaimana?  

P3: Selama ini orang-orang bilang pelayanannya cepet..., nggak kayak 

Kharisma sama SMS. 

(Selama ini orang-orang bilang pelayanannya cepat..., tidak seperti 

Kharisma dan SMS) 

P2: Terus ada juga yang bilang pegawainya enak bisa diajak sharing terus 

harganya juga murah. 

P3: Iya..., pada bilang kalau di sini pegawainya enak kalau ditanya-tanyain..., 

bisa diajak sharing....Makanya terus mereka balik beli sini lagi... 

(Iya..., (pembeli) bilang kalau di sini pegawainya enak (ramah) jika 

ditanya-tanyain..., bisa diajak sharing.... Makanya lalu mereka kembali 

membeli di sini lagi) 

3. Pesaing Apotek Alam Sehat 

Peneliti: Menurut tante..., pesaing Alam Sehat itu siapa? 

P2: Pesaingnya ya Kharisma dan SMS... 
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4. Cara mengetahui pesaing dari apotek Alam Sehat 

P3: Pelanggan kita itu kadang nggak cuma beli di tempat kita aja, tapi beli di sana 

juga......... Mereka suka banding-bandingke..., kadang kalau Minggu kan di sini 

tutup, nah mereka kalau butuh belinya di Kharisma. Karena itu mereka suka 

banding-bandingin kita sama Kharisma sama SMS.... 

 (Pelanggan kita itu kadang tidak hanya membeli di tempat kita saja, tetapi membeli 

di sana (Kharsima dan SMS) juga......... Mereka suka membanding-bandingkan..., 

terkadang kalau hari Minggu kan di sini tutup, nah mereka kalau butuh belinya di 

Kharisma. Karena itu mereka suka membanding-bandingkan kita sama Kharisma 

dan SMS.....) 

Peneliti: Jadi karena suka banding-bandinginnya ke Kharisma sama SMS.... Makanya 

pesaingnya Kharisma sama SMS ya? 

P2: Iya... Saingannya ya mereka berdua itu..... 

5. Besar perbedaan harga antara apotek Alam Sehat dengan pesaingnya 

Peneliti: Kalo sampe beda... banyak bedanya? 

  (Kalau sampai beda (harganya)... banyak bedanya?) 

P2: Ndak... ndak banyak lah... 

 (Tidak... Tidak (berbeda) banyak lah...) 

Peneliti: Sampe seribu...? 

  (Sampai seribu...?) 

P2: Ndak lah... Kalo beda ya paling kacek 200 sampe 500 aja... 

  (Tidak lah... Kalau berbeda ya paling terpaut 200 sampai 500 saja...) 

6. Cara pemberian pelayanan yang baik 

Peneliti: Tante.., bagaimana cara tante untuk memberikan pelayanan yang baik ke 

pembeli? 

P2: Ya kita harus ramah.... Terus memberi penjelasan yang benar ke pembeli..... Kan 

kadang pembeli tanya obat ini untuk apa, cara minumnya gimana... Itu harus kita 

jelaskan dengan benar dan jelas ya... karena obat itu kan nantinya salah 

pemakaiannya bisa bahaya..... 

P3: Iya.... Terus kalau ada pembeli yang rewel ya kita harus sabar... Kita kalo jawab juga 

sambil ngasi pengertian ke mereka.... Nanti kalau kitanya nggak sabaran ke pembeli, 
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mereka malah nggak mau beli lagi di sini.... Bilang ke orang-orang kalo pegawainya 

Alam Sehat galak-galak. Hahahaha... 

Peneliti: Jadi intinya harus ramah dan sabar ya.. 

P2 & P3: Iya... 

7. Komplain dari pembeli dan penanganannya 

Peneliti: Kalau komplain, masih dapet banyak komplain nggak dari para pembeli? 

P3: Sesekali, kadang ada pasien yang mengeluh di pengirimannya... Ada beberapa pasien 

yang bilang kalau tukang kirimnya yang malam itu kurang sabar dan ramah..., tapi 

tukang kirimnya sendiri kalau ditanya sih bilang nggak... Tapi nggak tahu juga ya 

karena semua orang pasti kan mau benernya sendiri...... 

Peneliti: Selain soal pengiriman, ada keluhan lainnya lagi? 

P2: Apa ya.. Paling sesekali soal harga..... 

Peneliti: Kalau ada komplain seperti tadi itu, menanganinya bagaimana? 

P3: Kalau yang soal pengiriman itu ya paling kita cuma bisa minta maaf dan nyoba kasi 

pengertian ke pasiennya kalau memang orangnya begitu supaya jangan dimasukin ke 

hati. 

Peneliti: Kalau yang masalah harga? 

P2: Kalau soal harga... selama ini kita solusinya kalo dihitungkan ulang masih masuk ya 

kita turunkan harganya..., kalo tidak masuk ya terpaksa tidak bisa... 

 

Peneliti: oke. Terima kasih atas waktunya ya tante.. 

P2 & P3: Iya, sama-sama. 
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LAMPIRAN 11 

FOTO LOKASI APOTEK ALAM SEHAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak luar apotek Alam Sehat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang tunggu apotek Alam Sehat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak dalam apotek Alam Sehat 

 


