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ABSTRAK

Pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari drug oriented menjadi
patient oriented serta semakin meningkatnya market size industri farmasi nasional
menjadi peluang
yang cukup besar bagi perkembangan bisnis apotek di
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perencanaan bisnis yang
tepat dan lengkap sebagai pedoman untuk pengembangan usaha Apotek Merah
yang terletak di Jalan Laksda Adisucipto KM. 9, Yogyakarta. Penelitian dalam
perencanaan bisnis ini menggunakan level analisis fungsional dengan metode
analisis deskriptif terhadap rencana Sumber Daya Manusia (SDM), operasional,
keuangan dan rencana pemasaran yang akan dikembangkan di Apotek Merah.
Selain analisis deskriptif terhadap rencana bisnis, penelitian ini juga menganalisis
kelayakan investasi keuangan, analisis persaingan bisnis menggunakan Porter’s
Five Forces Model dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi yang akan
digunakan dalam pengembangan usaha apotek. Dari hasil analisis investasi
keuangan nilai NPV positif dan nilai IRR lebih besar dari suku bunga yang
dipersyaratkan dengan payback period investasi
2,26 tahun. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa perencanaan bisnis untuk pengembangan usaha Apotek
Merah menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan. Hasil Analisis SWOT dan
persaingan bisnis menunjukkan bahwa persaingan bisnis apotek sangat ketat
sehingga untuk mendapatkan keunggulan kompetitif diperlukan strategi
kepemimpinan biaya dan diferensiasi pelayanan kefarmasian dengan melakukan
pengembangan pasar dan produk.
Kata Kunci: Apotek Merah, Perencanaan Bisnis, Analisis Investasi Keuangan,
Analisis SWOT, Analisis Persaingan Bisnis.
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ABSTRACT

A shift in orientation of pharmaceutical sevices from drug oriented to
patient oriented and the increasing merket size become a national pharmaceutical
industry considerable opportunities for the development of the pharmacy business
in Indonesia. This research aims to produce a proper and complete business plan
as a guideline for the development of the Merah dugstore located on the street
Laksda Adisucipto 9 kilometers, Yogyakarta. Research in business planning level
functtional analysis using the method descriptive analysis of the human resources,
operational, financial and marketing plans that will be developed in the Merah
drugstore. In addition to the descriptive analysis of the business plan, the study
also analyzes the feasibility of financial investment, business competition analysis
using Porter’s Five Forces Model and SWOT analysis to formulate strategies that
will be usedin the development of the pharmacy business. From the analysis of
financial investments, the value of NPV is positive and IRR is greater than the
required interest rate with an investment payback period of 2,26 years. The
results refer that the business plan for the development of Merah drugstore are
profitable and feasible. SWOT analysis and business competition showed that the
pharmacy business competition is very tight so it requires a low cost leadership
strategy and differentiation of pharmaceutical services by conducting market and
product development to gain competitive advantages.
Keywords: Merah Drugstore, Business Plan, Financial Investment Analysis,
SWOT Analysis, Business Competition Analysis.
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BAB I
PENDAHULUAN
Dalam mengembangkan suatu bisnis, perusahaan harus memperhatikan
lingkungan eksternal dan internal karena merupakan bagian yang sangat penting
dan berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis itu sendiri. Agar dapat
membuat rencana bisnis yang kompetitif diperlukan identifikasi yang meliputi
faktor eksternal dan internal perusahaan serta rumusan masalah, tujuan dan
manfaat dari penelitian ini.
1.1. Lingkungan Eksternal Perusahaan
Lingkungan eksternal perusahaan merupakan faktor yang harus dilihat
dalam merencanakan dan menjalankan bisnis. Menurut David Fred R., 2015
lingkungan eksternal menunjuk pada berbagai tren dan kejadian ekonomi, sosial,
budaya, demografis, lingkungan hidup, politik, hukum, pemerintahan, dan
teknologi yang dapat secara signifikan menguntungkan atau merugikan suatu
perusahaan dimasa yang akan datang.
Analisis lingkungan eksternal perusahaan dilakukan untuk menentukan
peluang dan ancaman eksternal perusahaan. Identifikasi, pengawasan dan evaluasi
terhadap peluang dan ancaman eksternal perusahaan sangat penting bagi
keberhasilan perencana strategi dalam merencanakan dan menjalankan strategi
bisnisnya.
Ada beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap bisnis apotek:
perkembangan pelayanan kefarmasian secara global yaitu dengan bergesernya
orientasi pelayanan kefarmasian dari product atau drug oriented menjadi patient
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oriented, market size industri farmasi nasional dan pasar farmasi berdasarkan jenis
obat, posisi dan peran Apotek Merah sabagai sarana pelayanan kefarmasian dalam
industri farmasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta persaingan
bisnis apotek baik persaingan dengan pesaing langsung maupun pesaing tidak
langsung. Faktor-faktor eksternal tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:
1.1.1. Pergeseran Orientasi Pelayanan Kefarmasian di Apotek
Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari drug
oriented bergeser pada patient oriented. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang
semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi
pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
dari pasien. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran orientasi
tersebut, yaitu: kemajuan teknologi, perubahan demografis dan sosial yang
menyebabkan masyarkat semakin kritis dan menuntut adanya pelayanan
kefarmasian yang cepat, tepat dan menyeluruh (komprehensif). Pergeseran
orientasi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Apotek Merah untuk
merespon perubahan tersebut agar keberlanjutan operasional apotek tetap berjalan.
1.1.2. Market Size Industri Farmasi Nasional
Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi, dalam Business
Monitor International Pharmaceuttical Healthcare Report 2015 disebutkan
bahwa kinerja dan pertumbuhan industri farmasi nasional mencapai nilai transaksi
sekitar 58 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan data dari Kalbe Farma Company
Presentation Q1 2015 disebutkan bahwa pasar farmasi berdasar jenis obat,
transaksi terdiri dari 59 % untuk ethical atau obat dengan resep dan 41 % untuk
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obat bebas atau Over The Counter / OTC (Majalah SWA 11,XXXI, 26 Mei - 7 Juni
2015,36).
Masih tingginya persentase penjualan obat ethical dikarenakan tingginya
permintaan obat di rumah sakit dan puskesmas

yang mencapai 57,8%

dibandingkan di apotek. Akan tetapi peta pasar farmasi berdasar jenis obat ini
kemungkinan akan bergeser. Presentase OTC akan terus meningkat sementara
ethical akan menurun. Hal tersebut terkait dengan adanya isu bahwa beberapa
obat paten akan habis masa patennya, dan

terkait dengan saluran distribusi,

pertumbuhan apotek, dan modern market yang terus berkembang saat ini.
Banyaknya apotek dan modern market yang menyediakan gerai farmasi dengan
menyediakan lebih banyak obat OTC dan suplemen tentu akan menyumbang
peningkatan penjualan OTC. Pertumbuhan industri farmasi diprediksi akan terus
meningkat dan pergeseran pasar farmasi dari ethical ke OTC akan berdampak
terhadap paradigma pergeseran pelayanan medis (medical care) ke pemeliharaan
kesehatan (health care) yang tentu ini menjadi peluang bagi bisnis apotek di
Indonesia.
1.1.3. Posisi dan Peran Apotek Merah dalam Pelayanan Kefarmasian
Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 (PP No. 51/2009)
menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan
bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan
maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
Apotek Merah merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan di kelurahan
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Maguwoharjo, Depok, Sleman. Kabupeten Sleman memiliki 232 apotek yang
tersebar dibeberapa kecamatan (Dinkes Sleman, 2015).
Sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan
kefarmasian kepada masyarakat Apotek Merah selalu berpedoman
Keputusan

Menteri

1027/MENKES/SK/IX/2004

Kesehatan
(Depkes,

Republik
2004)

tentang

pada

Indonesia

Nomor:

Standar

Pelayanan

Kefarmasian di Apotek dalam pelayanan kefarmasiannya. Peranan sumber daya
manusia yaitu tenaga apoteker di Apotek Merah menjadi hal yang utama untuk
menjamin ketepatan pelayanan kefarmasian kepada pasien.
1.1.4. Pesaing Langsung dan Tidak Langsung
Terdapat beberapa sarana pelayanan kesehatan lain di sekitar lokasi
Apotek Merah (dalam radius 1 km) yaitu Apotek Kimia Farma, Apotek Ringin
Sari, Apotek Viva Generik dan Apotek Dwi Medika Farma. Sarana kesehatan atau
apotek tersebut merupakan pesaing langsung dari Apotek Merah, karena mereka
juga melakukan penawaran produk dan jasa yang sama dengan apa yang produk
dan jasa tawarkan Apotek Merah kepada konsumen.
Selain terdapat beberapa apotek lain sebagai pesaing langsung, Apotek
Merah secara tidak langsung juga mendapatkan persaingan dari toko-toko modern
seperti minimarket dan supermarket, terutama yang juga menyediakan berbagai
obat bebas (OTC) yang biasa digunakan untuk pengobatan sendiri atau
swamedikasi bagi konsumen. Supermarket atau minimarket juga menjadi tempat
yang dituju untuk pembelian obat setelah apotek dan toko obat. Jumlah
minimarket yang semakin banyak menciptakan tantangan baru untuk apotek.
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1.2. Lingkungan Internal Perusahaan
Lingkungan internal perusahaan menitikberatkan kepada faktor-faktor
internal perusahaan yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan yang
memiliki pengaruh terhadap bisnis yang di jalankan. Kekuatan dan kelemahan
internal merupakan aktivitas terkontrol suatu perusahaan yang mampu dijalankan
dengan sangat baik atau buruk (David Fred R., 2015).
Bisnis Apotek yang akan dikembangkan adalah Apotek Merah yang
berlokasi di Jl. Laksda Adisucipto KM 9, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY.
Apotek Merah didirikan per tanggal 18 Oktober 2008 dengan Surat Izin Apotek
(SIA) bernomer 503/4895/DKS/2013 dengan pemilik sekaligus sebagai Apoteker
Pengeola Apotek (APA) adalah MN. Novena Suci Ruliawati, S.Farm., Apt.
1.2.1. Visi dan Misi Apotek Merah
Visi Apotek Merah adalah menjadi salah satu sarana pelayanan kesehatan
di DIY yang memiliki keunggulan kompetitif dalam pelayanan kefarmasian,
penetapan harga serta ketersediaan obat dan alat kesehatan (alkes) secara
berkelanjutan.
Misi Apotek Merah adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
personalia apotek secara berkelanjutan untuk menunjang pelayanan kefarmasian,
memberikan pelayanan informasi obat yang komprehensif bagi pasien,
meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan sesuai dengan perkembangan
kefarmasian yang terjadi dan penetapan harga (pricing strategy) yang kompetitif.
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1.2.2. Bangunan, Perlengkapan, Perbekalan Farmasi dan Personalia Apotek
1.2.2.1. Bangunan
Bangunan Apotek Merah memiliki ukuran 3,6 X 10 meter, yang terdiri
dari

ruang konsultasi apoteker, ruang administrasi, ruang penerimaan dan

penyerahan resep, ruang peracikan, ruang pencucian dan kamar kecil, serta ruang
tunggu. Selain itu bangunan juga dilengkapi dengan papan nama, penerangan,
sumber air yang memenuhi persyaratan, ventilasi, dan sanitasi yang mendukung.
Dengan ukuran tersebut, tata letak (layout) bangunan didesain sedemikian
rupa untuk menunjang kelancaran operasional dan mempermudah kontrol atau
evaluasi terhadap kinerja karyawan. Jika dibandingkan dengan apotek atau
pesaing lainnya ukuran bangunan Apotek Merah lebih kecil dan kurang terlihat
dengan jelas dari jalan raya. Rata-rata ukuran minimal bangunan apotek dan toko
modern yang menjadi pesaing Apotek Merah memiliki ukuran 10 X 10 meter
dengan papan nama dan penerangan yang terlihat jelas. Oleh karena itu
keterbatasan ukuran bangunan apotek ini menjadi salah satu alasan utama Apotek
Merah akan pindah lokasi.
1.2.2.2. Perlengkapan Apotek
Perlengkapan

apotek

digunakan

untuk

memperlancar

pelaksanaan

operasional dan pelayanan kefarmasian bagi pasien dan konsumen. Perlengkapan
apotek terdiri dari:
1. Alat pembuatan, pengolahan, dan peracikan obat seperti alat-alat gelas dan
timbangan. Alat-alat ini dipergunakan untuk mempersiapkan pelayanan resep,

6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

khususnya resep racikan dalam membuat atau mengolah bahan baku obat
menjadi obat jadi yang siap digunakan oleh pasien.
2. Alat penyimpan perbekalan farmasi seperti almari dan rak etalase untuk
menyimpan obat dan alat kesehatan. Selain itu apotek juga diwajibkan
memiliki almari penyimpanan narkotika dan psikotropika yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, misalnya almari harus memiliki 2 pintu dan di baut
dengan lantai atau tembok bangunan.
3. Wadah, etiket dan pembungkus yang digunakan untuk mengemas obat, baik
obat jadi maupun racikan. Etiket berisi informasi mengenai tata cara
penggunaan obat dan kapan obat tersebut harus diminum. Etiket obat terdiri
dari etiket putih untuk obat-obatan yang diminum (obat dalam) dan etiket biru
untuk obat luar atau obat yang dioleskan di kulit.
4. Peralatan administrasi seperti blangko surat pesanan obat (SP), blangko surat
pesanan narkotika dan psikotropika, salinan resep, kwitansi, formulir laporan
narkotika, psikotropika dan obat generik. Untuk blangko SP narkotika dan
psikotropika ada ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan
Kementrian Kesehatan RI seperti SP narkotika harus rangkap 5 dengan
ketentuan jumlah obat yang dipesan hanya boleh 1 item obat narkotika dan
untuk SP psikotropika harus rangkap 2 dengan ketentuan jumlah obat yang
boleh dipesan adalah maksimal 5 item dalam setiap SP psikotropika.
5. Buku-buku standar yang diwajibkan seperti Farmakope Indonesia, kumpulan
peraturan perundangan yang berhubungan dengan apotek, Indeks Spesialite
Obat (ISO), Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), Indonesia Index Medical
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Specialities (IIMS). Buku-buku tersebut dipergunakan untuk menunjang
pelayanan informasi obat kepada pasien atau konsumen pada saat
pendistribusian obat dan alat kesehatan (alkes).
1.2.2.3. Perbekalan Farmasi
Perbekalan di bidang farmasi meliputi obat, bahan baku obat, kosmetika,
alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya. Jenis obat disesuaikan dengan pola
penyakit di sekitar apotek atau mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional
(DOEN).
1.2.2.4 Personalia Apotek
Personalia Apotek Merah terdiri dari tenaga kefarmasian dan tenaga non
kefarmasian. Tenaga kefarmasian terdiri dari 2 orang apoteker, yaitu Apoteker
Pengelola Apotek dan Apoteker Pendamping. Tenaga non kefarmasian terdiri dari
2 orang kasir dan seorang pembantu umum. Dengan jumlah personel 5 orang
tersebut Apotek Merah sudah mampu menjalankan kegiatan operasional apotek
sehari-hari.
1.2.3. Jam Buka Apotek dan Pelayanan Konsultasi Apoteker
Apotek dibuka dari hari Senin sampai Sabtu, mulai jam 08.00 – 23.00
WIB. Jadwal karyawan jaga di apotek dibagi menjadi dua, yaitu :
Pagi : jam 08.00 – 15.00 WIB.
Siang : jam 15.00 – 23.00 WIB.
Untuk hari minggu atau hari libur nasional apotek dibuka jam 16.00 – 23.00 WIB.
Pelayanan konsultasi obat dilakukan oleh apoteker yaitu dari hari Senin sampai
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Sabtu jam 09.00 – 22.00 WIB dan hari minggu atau libur nasional jam 17.00 –
21.00 WIB.
1.2.4. Laporan Laba Rugi (Income Statement) Apotek Merah
Laporan keuangan Apotek Merah berupa laporan laba rugi untuk periode
31 Desember 2015 dan 2016 memberikan gambaran mengenai seberapa
menguntungkan usaha apotek yang dijalankan berdasarkan aktivitas penjualan,
harga pokok penjualan, beban operasi dan beban pajak pada periode tersebut.
Perincian laporan laba rugi apotek dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut:
Tabel 1.1: Laporan Laba Rugi Apotek Merah untuk Periode 31 Desember 2015
dan 31 Desember 2016 (Dalam Ribuan Rupiah).
Penjualan

2015
724.586

2016
765.842

Harga Pokok Penjualan (HPP)

542.208

563.747

Laba Kotor

182.378

202.095

Biaya Administrasi dan Umum

84.110

88.677

Biaya Penyusutan

14.285

14.285

Jumlah BiayaOperasional

98.395

102.962

Laba sebelum Pajak (EBT)

83.983

99.133

7.246

7.658

76.737

91.475

Pajak
Laba Bersih (EAT)

Dari tabel diatas, nilai penjualan Apotek Merah tahun 2015 dan 2016
mencapai Rp. 724.586.000,00 dan Rp. 765.842.000,00. Nilai tersebut lebih kecil
jika dibandingkan dengan nilai penjualan di industri farmasi khususnya apotek
yang mencapai nilai Rp. 150 juta sampai Rp.200 juta setiap bulannya. Salah satu
faktor penyebab kecilnya nilai atau omzet penjualan di Apotek Merah adalah tidak
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tersedianya dokter praktek di apotek karena keterbatasan tempat atau bangunan.
Disamping itu adanya program dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
yang mengedepankan penggunaan obat generik dalam upaya pengobatan bagi
pasien juga menyumbang penurunan omzet penjualan obat di apotek.
1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan beberapa faktor lingkungan eksternal dan internal apotek,
dapat diidentifikasi adanya peluang untuk mengembangkan usaha Apotek Merah
yang lebih besar dengan pelayanan kefarmasian yang lebih luas lagi. Oleh karena
itu, masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menghasilkan rencana
bisnis (business plan) yang tepat dan lengkap sebagai pedoman untuk
pengembangan Apotek Merah?
1.4. Tujuan Penelitian
Tersedianya perencanaan bisnis yang tepat dan lengkap sebagai pedoman
untuk pengembangan bisnis Apotek Merah di Jalan Laksda Adisucipto, KM. 9,
Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY.
1.5. Manfaat Penelitian
Perencanaan bisnis (business plan) ini diharapkan akan memberikan
manfaat manajerial dan manfaat akademik. Manfaat manjerial yaitu agar dapat
menjadi acuan atau pedoman dalam membuat dan menjalankan rencana
pengembangan bisnis bagi Apotek Merah, sedangkan manfaat akademik yaitu
agar dapat memberikan gambaran mengenai model rencana bisnis apotek yang
kompetitif.
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BAB II LANDASAN
TEORI
2.1. Definisi dan Konsep Pendukung Rencana Bisnis
Rencana bisnis (business plan) merupakan dokumen tertulis yang
menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluangpeluang usaha (business opportunities) yang terdapat di lingkungan eksternal
perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing (competitive advantage) usaha,
serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan
peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata (operasionalisasi
usaha) (Wheelen dan Hunger, 2004). Definisi rencana bisnis tersebut
mengandung konsep-konsep pendukung sebagai berikut:
2.1.1. Perencanaan
Perencanaan (planning) adalah penetapan di awal hasil-hasil akhir yang
ingin dicapai perusahaan serta bagaimana cara untuk mencapai hasil tersebut.
Perencanaan mencakup visi, misi, tujuan usaha yang ingin dicapai, strategi yang
akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, kebijakan usaha yang
ditetapkan perusahaan, program, prosedur dan anggaran. Perencanaan merupakan
jembatan yang penting antara masa kini dan masa depan yang mampu
meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil yang diinginkan (David Fred R.,
2015).
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2.1.2. Peluang Usaha
Peluang usaha (business opportunities) adalah berbagai kecenderungan
yang positif atau menguntungkan yang terdapat di lingkungan eksternal
perusahaan yang dapat dieksploitasi oleh pengusaha untuk menciptakan usaha
yang menghasilkan laba. Peluang usaha dapat diperoleh perusahaan melalui
proses peninjauan lingkungan (environmental scanning) yang akan ditindaklanjuti
dengan suatu analisis situasional yang merupakan sebuah pengamatan secara
sistematis terhadap berbagai peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal
perusahaan.
2.1.3. Keunggulan Bersaing
Setiap perusahaan yang menawarkan barang dan jasa kepada konsumen,
akan dihadapkan pada pesaing baik pesaing yang menawarkan barang dan jasa
yang sama (pesaing langsung) maupun pesaing yang menawarkan barang dan jasa
substitusi (pesaing tidak langsung). Barang dan jasa substitusi adalah barang dan
jasa yang ditawarkan oleh pesaing kepada pasar sasaran yang sama, tetapi tidak
memiliki kesamaan bentuk dengan barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan.
Meskipun barang dan jasa substitusi yang ditawarkan pesaing tidak memiliki
kesamaan bentuk dengan barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan, tetapi
barang dan jasa tersebut memilki kesamaan fungsi dengan barang dan jasa yang
ditawarkan oleh perusahaan.
Dengan adanya tingkat persaingan yang semakin ketat, yang salah satunya
dipicu oleh perkembangan teknologi maka perusahaan dituntut untuk menawarkan
barang dan jasa yang memiliki nilai lebih unggul (super customer value)
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dibandingkan dengan pesaing. Dengan kata lain, barang dan jasa yang ditawarkan
oleh perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing. Menurut Michael Porter,
yang dimaksud dengan competitive advantage adalah keunggulan yang dimiliki
suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaing yang bersumber dari dua hal
pokok yaitu diferensiasi (differentiation) dan kepemimpinan biaya (cost
leadership).
Diferensiasi

dapat

menjadi

sumber keunggulan bersaing apabila

perusahaan mampu menyuguhkan bauran pemasaran (produk, harga, promosi,
distribusi, dan layanan) yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen dan
dipandang berbeda dengan bauran produk yang ditawarkan oleh pesaing. Sumber
keunggulan bersaing lainnya adalah kepemimpinan biaya.
Perusahaan yang memiliki biaya total (total cost) lebih rendah akan
memperoleh keunggulan bersaing apabila dibandingkan dengan pesaingnya dalam
industri yang sama. Dengan keunggulan atau kepemimpinan biaya yang rendah
perusahaan mampu menggunakan keunggulannya tersebut untuk menawarkan
harga yang lebih rendah atau untuk menikmati margin laba yang lebih tinggi.
Dengan demikian perusahaan dapat secara efektif merebut pangsa pasar, atau jika
telah menduduki posisi yang dominan dalam industri, perusahaan dapat
menikmati manfaat dari imbal hasil yang tinggi (Pearce II, 2013).
2.1.4. Operasionalisasi Rencana Bisnis
Operasionalisasi rencana bisnis merupakan penjabaran langkah-langkah
yang akan ditempuh perusahaan untuk mengeksploitasi peluang usaha yang telah
dirumuskan menjadi suatu usaha yang nyata dan dapat menghasilkan keuntungan.
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Sasaran dari operasionalisasi rencana bisnis adalah membuat keserasian
yang kuat antara langkah-langkah untuk mengeksploitasi peluang usaha dengan
apa yang harus dilakukan supaya langkah-langkah tersebut berhasil bagi
perusahaan.
2.2. Rencana Sumber Daya Manusia di Apotek
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor pendukung yang
sangat dominan dalam mewujudkan keberhasilan bisnis apotek. Perencanaan
SDM didasarkan pada struktur organisasi dan operasional dari apotek tersebut.
Dari posisi yang terdapat dalam struktur organisasi dapat diperkirakan jumlah dan
tipe karyawan yang dibutuhkanuntuk operasional apotek.Setelah diketahui jumlah
dan tipe karyawan yang dibutuhkan, manjeman apotek kemudian melakukan
proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi dan penilaian
kinerja.
2.2.1. Perekrutan dan Seleksi
Perekrutan karyawan apotek dapat dilakukan dengan menggunakan iklan
di media internet, radio, koran dan majalah. Dengan menggunakan beberapa
media, diharapkan akan semakin membuka peluang untuk menemukan karyawan
yang sesuai atau yangdiinginkan. Perekrutan karyawan juga dapat dilakukan dari
perguruan tinggi yaitu dengan mengirimkan perwakilan manajeman apotek ke
kampus-kampus untuk merekrut sekaligus menyeleksi pelamar yang telah lulus
dari perguruan tinggi.
Seleksi karyawan dapat dilakukan melalui wawancara dengan pihak
manajemen apotek, pemilik apotek atau Apoteker Pengelola Apotek. Seleksi
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karyawan harus dilakukan secara hati-hati agar tercapai kesesuaian antara orang
dan pekerjaan. Disamping itu seleksi bertujuan agar perusahaan atau apotek tidak
salah dalam memilih karyawan yang dapat berdampak terhadap kinerja, biaya dan
konsekuensi hukum (Dessler, 2015).
2.2.2. Pelatihan dan Pengembangan
Metode pelatihan dan pengembangan yang sering digunakan terhadap
karyawan apotek yang telah lolos seleksi adalah metode on the job training.
Metode ini diharapkan dapat menjadikan karyawan baru lebih cepat mengerti dan
menguasai akan tugas-tugas dan kewajibannya. Metode on the job training
diberikan kepada karyawan dengan memberikan penjelasan,disaat karyawan
tersebut juga praktek atau mengerjakan pekerjaannya, sedangkan pengembangan
yang dapat dilakukan terhadap karyawan yaitu pengembangan terkait informasi
obat (product knowledge), teknik berkomunikasi dan pemecahan masalah yang
baik atau pengembangan pengetahuan kefarmasian bagi apoteker melalui seminarseminar atau pelatihan-pelatihan.
2.2.3. Kompensasi Kerja
Kompensasi yang diberikan kepada karyawan rata-rata didasarkan pada
Upah Minimum Regional (UMR) yaitu berupa gaji pokok, tunjangan, bonus dan
uang lembur bagi karyawan apotek yang bekerja pada hari minggu atau hari libur
nasional. Dengan memberikan kompensasi kerja berupa gaji sesuai standar
diharapkan akan mengurangi masalah ketenagakerjaan di apotek.
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2.2.4. Penilaian Kerja
Penilaian kerja bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan bekerja
sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan dan untuk memberi
kesempatan kepada karyawan dalam mengembangkan karirnya. Penilaian kerja
dapat dilakukan dengan evaluasi terhadap kinerja karyawan dalam periode
tertentu oleh apoteker pengelola atau pemilik apotek sendiri.
2.3. Rencana Operasional Apotek
Sebagai

sarana

kesehatan

yang

bergerak

dalam

pelayanan

jasa

kefarmasian, kegiatan operasional apotek meliputi empat hal utama yaitu:
1.

Perencanaan sediaan farmasi

2.

Pengadaan sediaan farmasi

3.

Penyimpanan sediaan farmasi

4.

Pendistribusian dan Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Keempat proses kegiatan diatas dijalankan secara berkesinambungan

untuk menunjang operasional dan keberlangsungan apotek itu sendiri. Setiap
tahapan proses akan mempengaruhi tahapan selanjutnya, sehingga setiap tahap
kegiatan tidak dapat dipisahkan dengan tahapan yang lainnya. Alur mengenai
kegiatan operasional di apotek sebagai berikut:
2.3.1. Perencanaan Sediaan Farmasi
Dalam merencanakan sediaan farmasi (obat, bahan baku obat dan alat
kesehatan) didasarkan pada hasil analisa dan dokumentasi terhadap sediaan
farmasi yang telah terjual pada periode atau bulan sebelumnya atau terkadang
berdasarkan permintaan pasien dan pelanggan. Faktor lingkungan seperti
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perubahan musim (pancaroba) dan epidemiologi penduduk disuatu daerah tertentu
juga sangat mempengaruhi dalam perencanaan sediaan farmasi.
2.3.2. Pengadaan Sediaan Farmasi
Setelah diketahui macam dan jenis sediaan farmasi yang habis atau
menipis (sediaan terjual pada bulan sebelumya atau berdasarkan peramalan
terhadap faktor lingkungan dan berdasar permintaan pelanggan) proses kegiatan
selanjutnya adalah pengadaan sediaan farmasi kepada pemasok atau distributor
sediaan farmasi yang telah memiliki izin sebagai distributor.
Pengadaan sediaan farmasi dilakukan dengan dua cara yaitu secara
langsung dan tidak langsung. Pengadaan secara langsung dilakukan dengan
memberikan Surat Pesanan atau SP (berisi macam dan jumlah obat, bahan baku
obat dan alat kesehatan yang kosong atau menipis) kepada pihak distributor yang
datang langsung di apotek atau melalui telepon. Pengadaan secara tidak langsung
biasanya dilakukan dengan sistem tender untuk memenuhi kebutuhan apotek yang
lebih besar.
2.3.3. Penyimpanan Sediaan Farmasi
Penyimpanan sediaan farmasi di apotek umumnya dilakukan di gudang
dan di ruang perantara (Buffer Stock). Penyimpanan di gudang untuk sediaan
farmasi dalam jumlah banyak,buffer stock untuk sediaan farmasi yang masuk
dalam kategori over the counter (OTC) yaitu obat-obat yang dapat didistribusikan
tanpa menggunakan resep dokter.
Metode penyimpanan sediaan farmasi di apotek sekarang ini banyak yang
menggunakan metode gabungan yaitu menggabungkan antara metode First In
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First Out (FIFO) dan First Expaired First Out (FEFO). Dengan metode ini
kerugian akibat obat yang expaired date (ED) akan dapat dikurangi karena proses
pengeluaran sediaan farmasi dari gudang memprioritaskan sediaan yang datang
terlebih dahulu dan sediaan yang expired lebih dahulu.
2.3.4. Pendistribusian dan Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam tahap pendistribusian dan
pelayanan informasi obat, yaitu :
2.3.4.1. Ketersediaan Stok Sediaan Farmasi
Ketersediaan stok sangat dipengaruhi oleh kemampun apotek dalam
merencanakan dan meramalkan sediaan farmasi, pengelompokan sediaan farmasi
yang termasuk kategori fast moving atau slow moving, dan pemilihan distributor
yang menerapkan one day service sehingga ketika ada pasien atau pelanggan yang
menghendaki obat dapat segera dilayani dengan baik.
2.3.4.2. Kemampuan (kompetensi) dari Tenaga Kefarmasian
Pelayanan kefarmasian di apotek mengacu atau berpedoman kepada
standar pelayanan kefarmasian di apotek yang disarankan oleh Kementrian
Kesehatan RI. Untuk

memberikan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan

standar diperlukan kompetensi dari tenaga kefarmasian, terutama kompetensi
mengenai product knowledge yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan
yang berkaitan dengan produk yang akan dipasarkan dan effective communication
skills untuk menunjang pelayanan informasi obat bagi pasien.
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2.4. Rencana PemasaranApotek
2.4.1. Segmentasi, Targeting dan Positioning
2.4.1.1. Segmentasi
Menurut Kotler, 2016 segmentasi adalah upaya untuk memecah pasar
yang teramat luas dan heterogen menjadi bagian yang lebih kecil dan homogen
sehingga memiliki kesamaan kebutuhan dan keinginan terhadap bauran
pemasaran yang ditawarkan. Tujuan dari segmentasi adalah agar pemasar dapat
melayani konsumen lebih baik dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan.
Beberapa aspek utama untuk segmentasi apotek adalah aspek geografis
yaitu aspek terkait dimana (lokasi) apotek tersebut berada. Misalnya di propinsi
DIY, Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kelurahan Maguwoharjo. Dari
aspek geografis kemudian ditelusuri berapa jumlah penduduk, jenis kelamin,
komponen usia, dan pendapatan rata-ratanya (aspek demografis) serta bagaimana
komponen kelas sosialnya, gaya hidup, kepribadian dan

sikapnya terhadap

kepedulian kesehatan dan keberadaan sarana kesehatan atau apotek (aspek
psikografis).
Berdasarkan data-data geografis, demografis, psikografis dan sikap
masyarakat terkait keberadaan apotek di wilayah tersebut segmentasi apotek
kemudian ditentukan. Penentuan segmentasi bertujuan agar pemilik dan pengelola
apotek dapat mengetahui cakupan pemasaran produk dan pelayanan jasa
kefarmasian yang akan dilakukannya.
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2.4.1.2. Targeting
Segmentasi apotek menghasilkan kelompok - kelompok pasar yang
berbeda, yang kemudian dipilih kelompok pasar yang akan menjadi target sasaran
untuk pemasaran produk dan pelayanan kefarmasian apotek. Misalnya untuk
kelompok lanjut usia atau geriatri, apotek menerapkan strategi homecare untuk
memasarkan produk dan pelayanan jasa kefarmasiannya.
2.4.1.3 Positioning
Positioning didefinisikan sebagai suatu tindakan merancang penawaran
dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar
sasaran, dimana tujuannya adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen
untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan (Kotler, 2016). Dengan
kata lain positioning bertujuan untuk membangun image apotek atau citra apotek
agar mudah diingat oleh konsumen dan dapat memberikan manfaat potensial bagi
apotek itu sendiri.
2.4.2. Strategi Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
Marketing Mix digunakan perusahaan untuk memposisikan bauran
pemasarannya terhadap bauran pemasaran yang dimiliki pesaing serta berguna
dalam melakukan berbagai pengambilan keputusan yang bersifat strategis.
Strategi bauran pemasaran terdiri dari :
2.4.2.1. Product
Strategi mengenai bagaimana ketersediaan obat dan alat kesehatan serta
pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh apotek dapat menarik hati konsumen
untuk membeli atau menggunakannya. Obat dan alat kesehatan yang komplit
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dengan jaminan mutu dan keasliannya serta pelayanan kefarmasian yang ramah
dan cepat merupakan produk apotek yang memiliki keunggulan kompetitif
dibandingkan dengan pesaingnya.
2.4.2.2. Price
Strategi mengenai bagaimana obat dan alat kesehatan yang tersedia di
apotek lebih menarik konsumen dari segi harga dibandingkan dengan pesaing atau
apotek lainnya. Metode penentuan harga obat yang digunakan oleh apotek-apotek
adalah metode standard mark-up pricing, yaitu harga ditentukan dengan
menambahkan persentase tambahan di atas total biaya tertentu yang besarnya
ditentukan oleh apotek. Margin yang diambil oleh apotek-apotek rata-rata adalah
berkisar antara 10-25%. Kemampuan apotek dalam menyediakan obat dan alkes
dengan harga yang lebih murah dari pesaing menjadi penentu dalam penetapan
harga yang kompetitif yang dapat menarik konsumen atau pelanggan.
2.4.2.3. Promotion
Strategi mengenai bagaimana apotek dapat dikenal oleh konsumen atau
masyarakat secara luas. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk promosi
apotek yaitu advertising (iklan) melalui brosur, spanduk, poster, iklan di majalah
atau koran, pemasangan papan nama atau neon box serta promosi harga dengan
personal selling yaitu penjualan langsung kepada konsumen dengan menawarkan
produk dengan harga promosi tertentu.
2.4.2.4. Place
Place merupakan aspek lokasi tempat apotek berada, yaitu kemudahan
konsumen atau pelanggan untuk mengakses apotek.
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2.4.2.5. People
People merupakan kriteria sumber daya manusia yang dapat meningkatkan
penjualan produk ke konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Kriteria
tersebut meliputi sikap karyawan apotek yang ramah, berpenampilan rapi dan
menarik, memakai seragam, kompetensi penguasaan produk serta kemampuan
berkomunikasi dan memecahkan permasalahan yang timbul dengan baik.
2.4.2.6. Process
Proses yang ditampilkan kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk
membeli. Proses yang dapat ditampilkan meliputi pelayanan yang cepat,
penjelasan cara pemakaian obat yang baik, pelayanan konsultasi gratis,
penjadwalan kerja, pelayanan kefarmasian langsung oleh tenaga apoteker,
pelayanan tersedia 24 jam, menerima resep dari luar (dokter yang bukan mitra),
kerja sama praktek dengan dokter, pembayaran yang mudah (bisa membayar
dengan kartu debit atau kartu kredit), stok obat dapat dilihat dalam komputer,
kartu member, dan melayani produk antar (delivery service).
2.4.2.7. Physical Evidence
Penampilan fisik dan fasilitas pendukung yang tersedia di apotek, seperti
kebersihan apotek, tempat parkir yang memadai, ruang tunggu yang luas dan
nyaman, tersedia TV, AC atau kipas angin, tersedia (dispenser, timbangan berat
badan, majalah), peletakan obat bebas pada tempat yang dijangkau konsumen
(konsep drug store).
Semua strategi pemasaran yang dibuat berdasarkan 7-P diatas haruslah
dibandingkan dengan strategi pemasaran yang diterapkan oleh pesaing. Strategi
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pemasaran yang dibuat harus berbeda dan lebih unggul sehingga dapat memiliki
keunggulan kompetitif dalam menarik konsumen atau pasien.
2.5. Rencana Keuangan Apotek
2.5.1. Sumber Pendanaan Bisnis
Untuk pengembangan bisnis apotek, salah satu cara yang dapat dilakukan
untuk mendapatkan permodalan atau pendanaan bisnis adalah melalui pendanaan
utang, yaitu tindakan meminjam danadari lembaga-lembaga keuangan seperti
Bank, Koperasi Simpan Pinjam atau Lembaga Keuangan Mikro lainnya.
Lembaga-lembaga keuangan sebagai pemilik dana akan menilai kelayakan
kredit yang diajukan oleh apotek terkait dengan beberapa faktor:
1. Rencana penggunaan pinjamanoleh apotek
2. Kondisi keuangan bisnis apotek
3. Peramalan tentang industri dan lingkungan bisnis apotek
4. Adanya jaminan dari apotek yang dapat digunakan untuk mengembalikan
pinjaman.
Jika lembaga keuangan menentukan bahwa apotek tersebut cukup layak
untuk mendapatkan pinjaman, maka mereka akan mencoba menentukan
persyaratan pinjaman yang dapat disetujui oleh apotek. Persyaratan-persyaratan
pinjaman akan menentukan jumlah pinjaman, jangkawaktu pinjaman, jaminan,
dan tingkat suku bunga pinjaman.
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2.5.2. Penganggaran Dana
Rencana bisnis untuk pengembangan apotek dapat menjadi gagal apabila
tidak didukung dana yang tidak memadai atau mencukupi sekalipun peluangnya
sangat menjanjikan. Oleh karena itu penganggaran dana sangat penting dalam
menentukan keberhasilan rencana bisnis yang akan dilakukan.
Penganggaran dana didasarkan atas rencana pengeluaran yang akan
dilakukan oleh apotek, yaitu meliputi pengeluaran rutin bulanan dan pengeluaran
yang dilakukan hanya satu kali pada saat usaha akan dimulai. Pengeluaran rutin
bulanan meliputi gaji karyawan, biaya pembelian bahan baku obat, obat dan alat
kesehatan, biaya administrasi serta biaya lain yang dikeluarkan secara rutin untuk
menunjang operasional apotek setiap bulannya. Sedangkan pengeluaran yang
hanya dilakukan satu kali misalnya biaya pembelian rak atau etalase, meja kantor,
papan nama atau neon box, biaya sewa ruang usaha dan biaya perizinan apotek.
Berdasarkan pengeluaran atau biaya-biaya tersebut penganggaran dana atau modal
untuk pengembangan usaha dapat disusun.
2.5.3. Proyeksi Keuangan Bisnis
2.5.3.1. Proyeksi Penjualan, Pembelian dan Biaya Operasional Apotek
Proyeksi penjualan, pembelian dan biaya yang dikeluarkan untuk
operasional apotek dapat dilakukan dengan melakukan peramalan berdasarkan
data-data masa lalu atau tahun sebelumnya. Ada dua macam metode peramalan,
yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan jika
tidak ada atau hanya ada sedikit data yang tersedia sehingga pendapat dan prediksi
pakar dijadikan dasar untuk menetapkan perkiraan. Metode kuantitatif adalah
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metode yang digunakan untuk memperkirakan atau memproyeksikan permintaan
masa depan dengan dasar suatu set data masa lalu (historis). Model data
peramalan dengan metode kuantitatif dikelompokkan menjadi model data time
series atau deret waktu, model data hubungan kausal, dan simulasi (Chase and
Jacobs, 2014).
Metode peramalan yang banyak digunakan pada model deret waktu adalah
metode rata-rata bergerak (moving averages) dan

pemulusan eksponensial

(exponential smoothing). Moving averages berguna untuk menghilangkan
fluktuasi acak dalam peramalan, yaitu dengan cara menghitung rata-rata
permintaan selama periode terbaru. Exponential smoothing merupakan teknik
peramalan yang paling sering digunakan dan hanya memerlukan tiga bagian data
untuk meramalkan masa depan, yaitu ramalan yang terbaru, permintaan aktual
yang terjadi selama periode peramalan serta konstanta pemulusan alfa (

. Nilai

konstanta pemulusan alfa dipilih oleh peramal dan memiliki nilai antara 0 dan 1.
(Chase and Jacobs, 2014).
Persamaan

untuk

ramalan

pemulusan

eksponensial

(exponential

smoothing) menurut Chase and Jacobs, 2014 dapat ditulis sebagai berikut:
=

+

(

–

)

dimana:
Ft

= Ramalan yang dimuluskan secara eksponensial untuk periode t
= Ramalan yang dimuluskan secara eksponensial untuk periode sebelumnya
= Permintaan aktual periode sebelumnya

α

= Konstanta pemulusan alfa (0 < α < 1)
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2.5.3.2. Proyeksi Laba Bersih Apotek
Perkiraan atau proyeksi laba bersih apotek dalam bentuk suatu laporan
keuangan berupa laporan laba rugi apotek (income statement) sangat diperlukan
dalam periode tertentu. Penyusunan laporan laba rugi apotek didasarkan pada
proyeksi penjualan, pembelian, dan

biaya operasional apotek yang telah

diramalkan sebelumnya dengan menggunakan metode yang tepat. Metode yang
seringkali digunakan adalah metode exponential smoothing (ES).
2.5.4. Analisis Investasi Keuangan
Analisis investasi keuangan digunakan untuk mengukur nilai uang atau
tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan dalam suatu usaha pada
masa yang akan datang. Hal ini sangat penting dilakukan sebelum dilakukan
implementasi investasi yang sering mempertaruhkan dana yang sangat besar.
Dengan melakukan berbagai macam simulasi, akan diketahui besarnya faktorfaktor resiko yang akan dihadapi, dan yang mempengaruhi layak atau tidaknya
suatu rencana investasi. Beberapa metode analisa yang dapat dipergunakan yaitu :
2.5.4.1 Metode Non-Discounted Cash Flow
Non-Discounted Cash Flow adalah metode pengukuran investasi dengan
melihat kekuatan pengembalian modal tanpa mempertimbangkan nilai waktu
terhadap uang (time value of money). Metode yang dipergunakan adalah Payback
Period (PP) Method, dengan formula umum sebagai berikut:
Total Investasi
Payback Period =

X 1 tahun
Net Income + Depreciation
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Metode PP merupakan alat ukur yang sangat sederhana, mudah dimengerti
dan berfungsi sebagai tahapan paling awal bagi penilaian suatu investasi. Model
ini umum digunakan untuk pemilihan alternatif-alternatif usaha yang mempunyai
resiko tinggi, karena modal yang telah ditanamkan harus segera dapat diterima
kembali secepat mungkin.
2.5.4.2. Metode Discounted Cash Flow
Discounted cash flow adalah metode pengukuran investasi dengan melihat
nilai waktu uang (time value of money) dalam menghitung tingkat pengembalian
modal pada masa yang akan datang.
1. Net Present Value (NPV)
NPV didefinisikan sebagai selisih antara investasi awal yang dikeluarkan
dengan nilai sekarang (present value) dari proyeksi hasil-hasil bersih masa datang
yang diharapkan. Dengan demikian, NPV dapat dirumuskan:
NPV

(

NPV

(

∑

(

(

dimana:
= Arus kas bebas tahunan pada periode waktu t
k = Tingkat pengembalian yang diisyaratkan
IO = Pengeluaran kas awal
n = Usia proyek yang diharapkan
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Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian NPV adalah sebagi berikut:
a. Jika NPV = – (negatif), maka investasi tersebut rugi atau hasilnya (return) di
bawah tingkat bunga yang dipakai.
b. Jika NPV = + (positif), maka investasi tersebut menguntungkan atau hasilnya
(return) melebihi tingkat bunga yang dipakai.
2. Internal Rate of Return (IRR)
Internal Rate of Return didefinisikan sebagai besarnya suku bunga yang
menyamakan nilai sekarang (present value) dari investasi dengan hasil-hasil
bersih yang diharapkan selama usaha berjalan. Patokan yang dipakai sebagai
acuan baik tidaknya IRR biasanya adalah suku bunga pinjaman bank yang sedang
berlaku, atau suku bunga deposito jika usaha tersebut dibiayai sendiri.
Perhitungan IRR secara manual cukup kompleks, karena harus menggunakan
beberapa kali simulasi atau melakukan pola try and error. Namun demikian,
untuk skenario dua nilai NPV yang telah diketahui sebelumnya, IRR dapat
dirumuskan sebagai:

IO

∑

(

dimana:
= arus kas bebas tahunan pada periode waktu t
IRR = tingkat pengembalian internal sebuah proyek
IO = pengeluaran kas awal
n = usia proyek yang diharapkan
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Kriteria keputusan untuk menerima-menolak proyek ditetapkan sebagai
berikut :
IRR > tingkat pengembalian yang diiginkan: Diterima
IRR < tingkat pengembalian yang diiginkan: Ditolak
2.6. Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths (SWOT)
Setelah melakukan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan
eksternal apotek, serta mengetahui layak tidaknya rencana investasi selanjutnya
ditentukan strategi bisnis yang akan dipilih dan dipakai dalam menggembangkan
usaha apotek menggunakan analisis SWOT.
Menurut David Fred R., 2015, teknik dalam perumusan strategi dapat
dilakukan dalam dalam tiga tahap :
2.6.1. Tahap Input (Input Stage)
Berisi

informasi-informasi

input

dasar

yang

dibutuhkan

untuk

merumuskan strategi. Informasi dasar dari hasil analisis internal dan eksternal
apotek kemudian dikembangkan dalam suatu matriks yaitu matriks Evaluasi
Faktor Internal (IFE) dan matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) untuk
menentukan bobot dan peringkat yang tepat.
2.6.2. Tahap Pencocokan (Matching Stage)
Berfokus pada penciptaan strategi alternatif yang masuk akal dengan
memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal utama perusahaan atau apotek.
Matriks Kekuatan - Kelemahan - Peluang - Ancaman (Strenghts-WeaknessesOportunities-Thretas-SWOT) merupakan alat pencocokan yang penting dalam
mengembangkan empat jenis strategi.
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Strategi SO (kekuatan-peluang) memanfaatkan kekutan internal perusahaan
untuk mengambil keuntungan dari berbagai tren, kejadian dan peluang eksternal
lainnya.
Strategi WO (kelemahan-peluang) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan
internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Terkadang
peluang besar muncul, tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal

yang

menghalangi untuk memanfaatkan peluang tersebut, maka salah satu strategi WO
yang bisa digunakan misalnya dengan usaha patungan (joint venture).
Strategi ST (kekuatan-ancaman) menggunakan kekuatan perusahaan untuk
menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal yang muncul secara
langsung maupun tidak langsung.
Strategi WT (kelemahan-ancaman) merupakan taktik yang diarahkan untuk
mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah
perusahaan yang menghadapai berbagai macam ancaman eksternal dan kelemahan
internal benar-benar dalam posisi yang membahayakan, perusahaan harus
berjuang untuk bisa bertahan, melakukan merger, menyatakan diri bangkrut atau
memilih likuidasi.
2.6.3. Tahap Keputusan (Decision Stage)
Merupakan tahap pengambilan keputusan terhadap strategi-strategi alternatif
yang dihasilkan dalam tahap pencocokan. Dari beberapa strategi alternatif dipilih
strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan keadaan apotek saat ini.
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2.7. Manajemen Risiko dan Exit Strategy
2.7.1. Manajemen Risiko
Selain mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan operasional
perusahaan

yaitu

kondisi

yang

menguntungkan

(favorable

conditions),

manajemen apotek juga harus memikirkan strategi apa yang akan digunakan
untuk menghadapi risiko-risiko potensial dalam menyusun perencanaan bisnis.
Dollinger, 2003 menguraikan berbagai risiko potensial yang akan dihadapi
oleh usaha-usaha baru, sebagai berikut :
1. Kegagalan menghasilkan produk dan pelayanan yang dijanjikan.
2. Kegagalan berproduksi sesuai jadwal atau memprediksi penjualan.
3. Masalah dengan pemasok atau distributor.
4. Kejadian tidak terduga dalam bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan
lingkungan ekologi.
5. Tren industri yang tidak terduga.
6. Kegagalan untuk bertahan dalam persaingan dengan pesaing yang memiliki
sumber daya yang lebih baik.
7. Masalah manajemen yang belum teruji dan belum berpengalaman.
8. Masalah teknologi yang belum teruji dan tidak dikembangkan.
9. Kesulitan meningkatkan tambahan pembiayaan.
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Empat metode yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola risikorisiko potensial diatas, yaitu :
1. Menghindari Risiko
Artinya bahwa kerugian tertentu tidak akan diperoleh perusahaan karena
perusahaan sudah menghindari risiko tersebut.
2. Mencegah Kerugian
Artinya menunjukkan berbagai langkah yang digunakan perusahaan untuk
mencegah timbulya kerugian.
3. Mengurangi Kerugian
Artinya menunjukkan berbagai langkah yang digunakan perusahaan untuk
mengurangi beban kerugian, apabila kerugian itu terjadi.
4. Transfer Risiko
Merupakan metode untuk mengurangi resiko dengan menstransfer risiko
kerugian yang memungkinkan terjadi kepada perusahaan asuransi.
2.7.2. Exit Strategy
Terkadang seorang pengusaha tidak pernah tahu apa yang akan dialami
ketika menjalankan usaha atau bisnisnya, terkadang juga tidak mungkin terus
menerus mengurusi usahanya tersebut. Exit strategy dirancang untuk mengatasi
hal ini. Setiap pengusaha yang menjalakan usaha baru selayaknya memikirkan
mengenai bagaimana bisa melakukan pengembalian dana yang ditanamkan oleh
para investor dan kreditor ke perusahaan. Exit strategy juga menggambarkan
bagaimana perusahaan bisa keluar dari kesulitan terutama yang disebabkan oleh
masalah pembiayaan perusahaan.
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Terdapat lima exit strategy yang dapat ditempuh oleh perusahaan, yaitu:
1. Penawaran saham perdana (Initial Public Offering-IPO)
2. Penjualan saham pribadi (private sale of stock)
3. Suksesi oleh anggota keluarga ataupun bukan anggota keluarga
4. Penggabungan dengan perusahaan lain (merger)
5. Likuidasi perusahaan
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1.Level Analisis
Level analisis yang digunakan dalam perencanaan bisnis Apotek Merah
adalah level analisis fungsional, yaitu menganalisis fungsi-fungsi dari rencana
bisnis yang akan dilakukan Apotek Merah meliputi fungsi rencana sumber daya
manusia, rencana efisiensi operasional apotek, rencana penetapan harga (pricing
strategy), dan rencana keuangan apotek.
3.2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data
3.2.1. Data Primer
Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dan
pencatatan terhadap faktor-faktor yang terkaitdalampenyusunan perencanaan
bisnis,baik dari key person maupun staff apotek secara langsung.
3.2.2. Data Skunder
Data skunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dalam
penyusunan perencanaan bisnis, yaitu data personalia atau SDM apotek, dokumen
operasional apotek meliputi prosedur tetap (protab), job description, tata tertib
apotek, buku penjualan, buku pembelian, stelling card, data penetapan harga obat
dan alat kesehatan, serta laporan keuangan apotek.
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3.2.3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penyusunan rencana bisnis ini dilakukan
peneliti dengan cara observasi langsung di Apotek Merah, melalui wawancara
dengan key person Apotek Merah yaitu MN. Suci Ruliawati, S.Farm.,Apt. selaku
pemilik sekaligus Apoteker Pengelola Apotek serta melalui Focus Group
Discussion (FGD) dengan key person dan beberapa staff apotek yang diberi
kewenangan terkait identifikasi data, analisis data, penetapan strategi dan rencana
implementasi pengembangan bisnis.
3.3. Metode Analisis Data
3.3.1. Analisis Deskritif
3.3.1.1. Analisis Sumber Daya Manusia (SDM)
Mendeskripsikan dan menganalisa rencana sumber daya manusia yang
akan diterapkan dalam rencana pengembangan Apotek Merah, yaitu mulai dari
rencana perekrutan, seleksi, pengembangan, penilaian kerja dan struktur
organisasi yang akan diterapkan.
3.3.1.2. Operasional Apotek
Mendeskripsikan rencana proses operasional mulai dari pemilihaan lokasi,
perizinan, perencanaan dan pengadaan obat, penyimpanan obat dan pelayanan
kefarmasian serta penyusunan layout apotek di lokasi yang baru.
3.3.1.3. Analisis Pemasaran (Marketing Mix)
Mendeskripsikan dan menganalisis aspek pemasaran menggunakan bauran
pemasaran sebagai strategi dalam menciptakan keunggulan kompetitif Apotek
Merah terhadap pesaing langsung maupun tidak langsung. Analisis meliputi
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analisis tempat (place); obat, alat kesehatan dan jasa pelayanan kefarmasian
(product); strategi penetapan harga (price); promosi secara langsung (promotion).
3.3.1.4. Analisis Keuangan Apotek
Menganalisis

sumber

mengembangkan bisnis

permodalan

apotek Merah,

dan

penganggaran

dana

untuk

melakukan peramalan penjualan,

pembelian dan biaya operasional apotek, mendeskripsikan dan menganalisis
kelayakan usaha dengan parameter-parameter keuangan seperti Net Present Value
( NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Payback Period (PP).
3.3.2. Analisis Persaingan Bisnis
Menganalisis persaingan bisnis yang terjadi dalam industri kefarmasian
dengan menggunakan model lima kekuatan Michael Porter (Porter’sFive Forces
Model) untuk menentukan strategi umum atau generik dalam memenangkan
persaingan bisnis tersebut.
3.3.3. Analisis SWOT
Menganalisis kekuatan dan kelemahan Apotek Merah serta analisis
terhadap peluang dan ancaman yang mungkin timbul sehingga didapatkan strategi
alternatif yang dapat dipilih untuk diimplementasikan dalam pengembangan usaha
Apotek Merah.
3.3.4. Manajemen Risiko dan Exit Strategy
Menganalisis metode atau cara yang dapat digunakan Apotek Merah untuk
mengelola risiko-risiko potensial yang mungkin terjadi, yaitu: menghindari risiko;
mencegah kerugian; mengurangi kerugian; transfer risiko atau kombinasi dari
keempat metode tersebut. Disamping itu manajemen apotek juga harus
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menganalisis mengenai exit strategy yaitu bagaimana Apotek Merah bisa keluar
dari kesulitan – kesulitan yang terjadi terutama yang disebabkan oleh masalah
pembiayaan perusahaan.
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BAB IV
STRATEGI DAN RENCANA
4.1. Hasil Observasi dan Wawancara
Observasi dan wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam
terhadap keadaan internal dan eksternal apotek guna mengetahui kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman yang nyata terhadap Apotek Merah. Wawancara
dilakukan terhadap Apoteker Pengelola Apotek Merah yang sekaligus sebagai
pemilik apotek serta beberapa staff untuk mengetahui informasi internal mengenai
apotek, sedangkan observasi dilakukan terhadap data-data pendukung yang dapat
memperlancar operasional apotek misalnya data mengenai perizinan, administrasi
dan keuangan apotek, perlengkapan serta persediaan obat dan alat kesehatan yang
ada.
Dari hasil wawancara diperoleh data-data mengenai profil apotek, sejarah
singkat berdirinya apotek dan permasalahan yang dihadapi apotek saat ini. Datadata ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana bisnis dan
perumusanstrategi untuk pengembangan bisnis apotek selanjutnya. Data-data hasil
wawancara meliputi:
4.1.1. Profil Apotek
Nama Apotek

: Apotek Merah

Pemilik Sarana

: MN.Suci Ruliawati, S.Farm.,Apt.

Surat Izin Apotek

: 503/4895/DKS/2013

Tahun Berdiri

: 2008
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Alamat & No. Telp : Jl. Laksda Adisucipto KM. 9, Maguwoharjo, Depok,
Sleman, DI. Yogyakarta (0274) 9118311
Bentuk Badan Usaha : Perseorangan
Bidang Usaha

: Farmasi

4.1.2. Sejarah Singkat Berdirinya Apotek
Apotek Merah secara resmi dibuka pada tanggal 18 Oktober 2008 dengan
Nomer Izin Apotek 503/3045/DKS/2008 dan Nomer Izin Gangguan (HO)
503/11640/HO/2008. Sebelumya ibu MN. Suci Ruliawati sebagai pemilik apotek
telah bekerja sebagai Apoteker Pengelola di beberapa apotek di Semarang dan di
Yogyakarta, atas inisiatif dan keinginan sendiri beliau memberanikan diri keluar
dari pekerjaannya dan mencoba membuka apotek sendiri.
Dengan modal keberanian dan gaji dari hasil kerjanya, beliau mencoba
mencari lokasi yang strategis untuk membuka apotek dan akhirnya diperoleh
lokasi di Jl. Laksda Adisucipto KM. 9. “ Uang hasil kerja saya selama 4tahun saya
pakai semuanya untuk biaya sewa tempat ini, saya tidak memikirkan bagaimana
barang (obat dan alat kesehatan) nanti akan diperoleh, yang penting dapat lokasi
yang strategis terlebih dahulu, meskipun tempatnya kecil tetapi lokasinya terletak
di pinggir jalan protokol, dekat pasar dan dekat bandara. Oleh karena kenekatan
saya ini, apotek ini saya beri nama Apotek Merah yang berarti nekad dan berani
menanggung segala resiko yang terjadi” begitu peryataan beliau ketika di
wawancara terkait sejarah berdirinya apotek.
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4.1.3. Permasalahan yang DihadapiApotek Merah
Surat Izin Apotek Merah akan berakhir pada 22 Oktober 2018, yang
berarti kontrak sewa ruang usaha juga akan berakhir pada tahun tersebut. Selain
akan berakhirnya izin apotek dan sewa ruang usaha, pemilik apotek menceritakan
kepada peneliti adanya beberapa permasalahan terkait dengan operasional apotek,
yaitu:
1. Seringnya listrik padam ketika musim hujan sehingga operasional apotek dan
pelayanan kefarmasian kurang optimal khususnya pada malam hari.
2. Sejak 2 tahun terakhir, khususnya pada awal musim hujan air selokan didepan
apotek sering meluap yang mengakibatkan air masuk ke ruang apotek.
3. Harga sewa ruang usaha yang naik cukup tinggi.
4. Ruang usaha terlalu kecil atau sempit sehingga kadang kala pada jam-jam
sibuk apotek, pelayanan kefarmasian menjadi tidak optimal.
5. Tempat parkir mobil yang kurang memadahi sehingga pasien terkadang
kesulitan mencari tempat parkir.
4.2. Rencana Bisnis Apotek
Penyusunan rencana bisnis didasarkan pada permasalahan-permasalahan
yang dihadapai apotek saat ini serta analisis terhadap aspek operasional, sumber
daya manusia, pemasaran dan aspek keuangan yang sudah berjalan dan yang akan
dikembangkan di Apotek Merah. Penyusunan rencana bisnis dilakukan melalui
Focus Group Discussion (FGD) dengan key person apotek yaitu Apoteker
Pengelola Apotek dan beberapa staff apotek. Aspek-aspek yang dianalisis dalam
penyusunan rencana bisnis meliputi:
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4.2.1. Visi, Misi dan Tujuan Apotek Merah
Visi Apotek Merah adalah menjadi 1)salah satu sarana pelayanan
kesehatan 2)di DIY yang memiliki 3)keunggulan kompetitif dalam pelayanan
kefarmasian, penetapan harga serta ketersediaan obat dan alat kesehatan (alkes)
secara 4)berkelanjutan.
Analisis Peryataan Visi:
Visi Apotek Merah sudah cukup baik, pendek dan mudah diingat serta
menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Visinya sudah menggambarkan
masa depan (1,2), sangat mungkin dicapai (1,2,3,4), berlandaskan tujuan yang
baik (3), memberikan inspirasi dan memiliki core value yang baik (3,4).
Misi Apotek Merah adalah 1)meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
2)personalia apotek secara 3)berkelanjutan untuk 4)menunjang

pelayanan

kefarmasian; 5)memberikan pelayanan informasi obat yang komprehensif bagi
6)pasien;

7)meningkatkan

ketersediaan

obat

dan

alkes

sesuai

dengan

perkembangan kefarmasian yang terjadi; 8)penetapan harga (Pricing Strategy)
yang kompetitif.
Analisis Peryataan Misi:
Misi apotek cukup bagus, dan mudah dipahami serta mencakup beberapa
karakteristik peryataan misi yaitu bagaimana mencapai tujuan perusahaan
(1,2,3,4,5,6,7,8), komponen pelanggan atau costumer yaitu pasien (6) sudah
disebutkan. Misi juga sudah mencakup perkembangan dan pertumbuhannya
(5,7,8), terus-menerus (3), layanan/produk (4,5,7,8), pasar utama (6), dan
kompetensi yang dipersyaratkan (1,2,3).

41

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sesuai dengan analisis visi dan misi apotek, maka tujuan utama
didirikannya Apotek Merah adalah

terwujudnya apotek yang menjadi pilihan

utama masyarakat Yogyakarta dalam pelayanan kefarmasian khususnya di
Kabupaten Sleman yang memiliki ciri :
1. Pelayanan kefarmasian yang komprehensif oleh tenaga farmasi atau apoteker
yang berpengalaman, bukan oleh tenaga kesehatan atau staff yang lain.
2. Ketersediaan obat, alat kesehatan, kosmetika, dan sediaan farmasi atau produk
kesehatan lain yang komplit sesuai perkembangan industri farmasi serta
terjamin kualitas dan keasliannya.
3. Penetapan harga yang kompetitif, sehingga memberikan manfaat dan nilai
tambah bagi seluruh stakeholder.
4.2.2. Rencana Operasional
Rencana operasional apotek dari hasil Focus Group Discussion (FGD)
meliputi tiga hal utama yaitu: pemilihan lokasi baru dan penyusunan tata letak
(layout) apotek, aspek perizinan apotek serta peningkatan dan efisiensi
operasional apotek yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta
pendistribusian kepada pasien atau konsumen yang disertai dengan pemberian
informasi obat dan alat kesehatan secara komprehensif.
4.2.2.1. Pemilihan Lokasi dan Penyusunan Tata Letak (Layout) Apotek
Apotek Merah berencana akan pindah lokasi terkait dengan akan habisnya
kontrak sewa ruang usaha apotek pada tahun 2018 dan beberapa permasalahan
operasional yang dihadapai apotek 2 tahun terakhir, yaitu seringnya listrik padam
dan ancaman banjir saat musim hujan.
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Dari hasil FGD pemilihan lokasi baru apotek direncanakan tetap di sekitar
Jalan Laksda Adisucipto KM.7 sampai KM. 9 dengan beberapa kriteria, yaitu:
1. Lokasi baru berada di pinggir jalan dengan ruang parkir yang memadahi.
2. Ruang usaha minimal berukuran 8 X 10 meter, agar ruang penyerahan dan
konsultasi obat cukup optimal.
3. Lokasi baru terbebas dari ancaman banjir.
4. Lokasi baru yang dipilih tetap berada di sekitar jalan Laksda Adisucipto KM.
7 sampai KM. 9 dengan alasan Apotek Merah sudah memiliki cukup banyak
pelanggan dan pelayanan homecare di sekitar lokasi tersebut sudah berjalan
cukup baik.
5. Harga sewa ruang usaha yang kompetitif
Setelah mendapatkan lokasi yang sesuai dengan kriteria, kemudian
dilakukan perencanaan untuk penyusunan tata letak (layout) apotek. Ruangan
untuk operasional apotik terdiri dari: ruang tunggu, ruang penerimaan dan
pelayanan resep serta konsumen umum, ruang peracikan, ruang konsultasi
apoteker, gudang obat, kamar mandi dan tempat parkir. Rencana penyusunan tata
letak ruangan (layout) apotek dapat dilihat dalam lembar lampiran tesis ini.
4.2.2.2. Perizinan Apotek
Proses perizinan apotek baik untuk pendirian apotek baru maupun
perpanjangan izin apotek didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomer 13332/Menkes/SK/X/2002. Dalam peraturan tersebut dijelaskan ketentuan
dan tata cara dalam pengurusan Surat Izin Apotek, sepertidalam Gambar 4.1
berikut:
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Sumber: KEPMENKESNomer 13332/Menkes/SK/X/2002

Gambar 4.1: Alur Proses Perizinan Apotek
Perizinan Apotek juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Slemen (Perda) Nomer 16 Tahun 2004 tentang izin
penyelenggaraan sarana penunjang medik, dengan persyaratan dan ketentuan yang
berlaku.
4.2.2.3. Rencana Efisiensi Operasional Apotek
Operasional Apotek Merah dilakukan dengan mengelola empat elemen
utama yaitu perencanaan sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan dan
pendistribusian yang disertai dengan pemberian informasi obat dan alat kesehatan
kepada pasien atau konsumen. Empat elemen tersebut saling berhubungan dan
tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, setiap tahapan proses akan
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mempengaruhi tahapan proses selanjutnya sehingga operasional apotek dapat
terus berkelanjutan.
Peningkatan operasional apotek dilakukan dengan meningkatkan efisiensi
terhadap empat elemen tersebut yaitu dengan cara:
1. Perencanaan Sediaan Farmasi Berbasis Kebutuhan
Apotek Merah dalam merencanakan atau meramalkan sediaan farmasi
(obat,bahan baku obat dan alat kesehatan) dilakukan berdasarkan hasil analisa
dan dokumentasi terhadap sediaan farmasi yang telah terjual pada periode bulan
sebelumnya atau berdasarkan permintaan dari pasien dan pelanggan. Terkadang
faktor lingkungan seperti perubahan musim (pancaroba) dan kejadian luar biasa
seperti gunung meletus atau hujan abu sangat mempengaruhi dalam perencanaan
sediaan farmasi. Sebagai contoh ketika terjadi pergantian musim dari musim
kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya, penyakit batuk pilek meningkat
frekuensinya sehingga perencanaan untuk penyediaan obat batuk dan pilek juga
tinggi.
Perencanaan sediaan farmasi juga didasarkan pada pola peresepan yang
ditulis oleh beberapa tenaga medis atau dokter dan bidan yang ada di sekitar
apotek, disamping itu tren atau perkembangan obat yang dipromosikan di televisi
dan media elektronik lain juga dapat mempengaruhi dalam perencanaan
pengadaan sediaan farmasi di Apotek Merah. Semua sediaan farmasi yang
rencananya akan dipesankan atau disediakan kemudian didokumentasikan dalam
sebuah buku yang disebut buku defekta. Buku defekta ini yang dijadikan acuan
dalam proses pengadaan sediaan farmasi selanjutnya.
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2. Pemilihan Distributor yang Selektif dalam Pengadaan Sediaan Farmasi
Setelah diketahui macam dan jenis sediaan farmasi yang habis atau
menipis (sediaan terjual pada bulan sebelumya atau berdasarkan peramalan
terhadap faktor lingkungan dan berdasar permintaan pelanggan) proses kegiatan
selanjutnya adalah pengadaan sediaan farmasi kepada distributor

yang telah

memiliki izin sebagai distributor obat dan alat kesehatan.
Pengadaan sediaan farmasi di Apotek Merah dilakukan secara langsung
yaitu dengan memesan obat dan alat kesehatan kepada distributor dengan
menggunakan Surat Pesanan (SP) maupunsecara tidak langsung yaitu dengan
pengajuan proposal pengadaan obat dan alkes kepada prinsipal atau produsen obat
dan alkes untuk pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam jumlah yang
besar. Untuk efisiensi dalam pengadaan sediaan farmasi, Apotek merah
melakukan seleksi dalam pemilihan distributor sediaan farmasi.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan distributor
sediaan farmasi, yaitu:
a.

Legalitas Distributor
Legalitas distibutor perlu diperhatikan untuk menjamin kualitas dan keaslian
sediaan farmasi yang dibawa, mengingat ahkir-ahkir ini banyak sediaan
farmasi yang dipalsukan.

b. Kontinyuitas terhadap stok sediaan farmasi yang dimiliki distributor (dalam
hal ini distributor tunggal lebih baik dibandingkan subdistributor).
c.

Service yang diberikan pihak distibutor terhadap apotek. Pertimbangan
service meliputi :
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1) Pelayanan yang ramah
2) Pengiriman sediaan farmasi yang cepatdan tepat (one day service)
3) Diskon sediaan farmasi yang kompetitif
4) Fleksibilitas dalam pembayaran tagihan dan proses retur sediaan farmasi
3.

Penyimpanan Sediaan Farmasi yang Baik
Penyimpanan sediaan farmasi di Apotek Merah dilakukan di dua tempat

yaitu di gudang dan di ruang perantara (Buffer Stock). Penyimpanan di gudang
untuk sediaan farmasi dalam jumlah banyak dan buffer stock digunakan untuk
sediaan farmasi yang masuk dalam kategori over the counter (OTC) yaitu obatobat bebas yang dapat didistribusikan tanpa menggunakan resep dokter.
Metode yang dilakukan dalam penyimpanan sediaan farmasi di Apotek
Merah adalah dengan metode gabungan yaitu antara metode First In First Out
(FIFO) dan First Expaired First Out (FEFO). Dengan metode ini kerugian akibat
obat yang expaired date (ED) akan dapat dikurangi karena proses pengeluaran
sediaan farmasi dari gudang memprioritaskan sediaan yang datang terlebih dahulu
dan sediaan yang expired terlebih dahulu. Selain menggunakan metode gabungan
FIFO dan FEFO, penyimpanan sediaan farmasi disusun secara alfabetis dan
didasarkan pada indikasi atau kegunaan obat (Farmakologis). Dengan metode
penyimpanan semacam itu diharapkan akan mempermudah dalam proses
pelayanan dan pendistribusian sediaan farmasi serta dapat mengurangi kerugian
yang ditimbulkan akibat obat expired atau karena penyimpanan obat yang kurang
tepat sehingga efisiensi dapat tercapai.
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4.

Pendistribusian dan Pelayanan Informasi Obat (PIO) oleh Apoteker
Tahap ini merupakan tahap kegiatan yang paling kritis dalam pelayanan

jasa kefarmasaian. Hal tersebut karena menyangkut interaksi dangan pasien atau
pelanggan yang dalam kondisi kurang atau tidak sehat sehingga secara psikologis
dan emosional mereka sangat sensitif terhadap pelayanan yang apotek berikan.
Agar proses pendistribusian dan pelayanan kefarmasian di Apotek Merah
dapat berjalan dengan baik dan memberikan kesan yang positif bagi pasien atau
konsumen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
a. Ketersediaan Stok Sediaan Farmasi dan Penetapan Harga yang
Kompetitif
Ketersediaan stok sediaan farmasi yang komplit dengan harga yang
kompetitif dan cenderung lebih murah dibandingkan apotek lain tentu akan
menarik minat pasien atau konsumen untuk datang membeli atau menebus resep
di Apotek Merah.
Ketersediaan sediaan farmasi di apotek sangat dipengaruhi oleh
kemampun apotek tersebut dalam merencanakan dan mengadakan sediaan
farmasi. Sediaan farmasi mana yang harus ada atau tidak

di apotek, sediaan

farmasi mana yang termasuk kategori fast moving atau slow moving, dan
pemilihan distributor yang baik seperti kriteria di atassehingga diharapkan ketika
ada pasien atau konsumen dan pelanggan apotek yang menghendaki obat dapat
segera terlayani dengan baik.
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b. Kemampuan (Kompetensi) dari Tenaga Kefarmasian atau Apoteker
Di Apotek Merah semua pekerjaan pelayanan kefarmasian diatur dalam
job description sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek yang
disarankan oleh Kementrian Kesehatan RI. Job description ini harus dipahami
oleh tenaga kefarmasian sehingga diharapkan pelayanan dapat optimal. Meskipun
sudah terdapat atauran atau rambu-rambu dalam pelayanan kefarmasian terkadang
kemampuan (kompetensi) dari tenaga kefarmasian

yang berbeda menjadikan

pelayanan di apotek belum terstandarisasi secara optimal. Sebagai contoh
mengenai kemampuan berkomunikasi (communication skills) yang berbeda antara
apoteker satu dengan apoteker yang lain

akan sangat menentukan penilaian

kualitas pelayanan kefarmasian oleh pasien, konsumen atau pelanggan.
c. Pelayanan (service) yang Diberikan
Sejak awal Apotek Merah berdiri upaya strategi pelayanan yang coba
diterapkan adalah pelayanan yang ramah dan komprehensif dengan ketersediaan
stok sediaan farmasi yang representatif dan harga yang terjangkau (kompetitif).
Dengan strategi pelayanan tersebut diharapkan dapat menjadi brand image yang
kuat bagi pasien atau pelanggan terhadap Apotek Merah.
Pemberian Informasi Obat kepada pasien dan konsumen wajib dilakukan
oleh apoteker di Apotek Merah baik diminta maupun tidak oleh pasien atau
konsumen. Pemberian informasi obat dilakukan dengan memperhatikan prosedur
tetap pelayanan informasi obat yang telah dibuat Apotek Merah berdasarkan
Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek yang dibuat oleh Dirjen Bina Farmasi
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Kementrian Kesehatan RI, yaitu pemberian informasi obat dan alkes secara lisan
dan tertulis meliputi :
1) Nama obat
2) Indikasi atau kegunaan
3) Cara pemakaian dan lama pengobatan
4) Efek samping yang mungkin timbul
5) Hal–hal lain yang harus dilakukan atau dihindari oleh pasien dalam
menunjang pengobatan
Pelayanan kefarmasian di Apotek Merah terdiri dari pelayanan resep dan
pelayanan non resep. Alur pelayanan resep di Apotek Merah sebagai berikut:

Gambar 4.2: Alur Pelayanan Resep di Apotek Merah
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Sedangkan alur pelayanan non resep di Apotek Merah adalah sebagai
berikut:

Gambar 4.3: Alur Pelayanan Non Resep di Apotek Merah
Dari alur pelayanan resep maupun non resep diatas terlihat peranan tenaga
kefarmasian (apoteker) sangat dominan dalam pengambilan keputusan untuk
dilakukan atau tidaknya penanganan resep yang diberikan pasien serta jadi
tidaknya pasien atau pelanggan membeli obat yang ditawarkan. Kompetensi
tenaga kefarmasian menjadi standar tersendiri dalam menciptakan peluang terkait
dengan pelayanan kefarmasian di apotek. Disamping itu kompetensi apoteker
sangat diperlukan untuk menciptakan pelayanan kefarmasian yang baik sehingga
service yang diberikan kepada pasien dan pelanggan dapat dirasakan secara
optimal.
4.2.3. Rencana Sumber Daya Manusia
Rencana sumber daya manusia di Apotek Merah antara lain menguraikan
mengenai rencana jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha
dan spesifikasi yang diperlukan oleh karyawan serta bagaimana melatih dan
mengembangkan kemampuan karyawan dan bagaimana sistem penghargaan
karyawan yang akan diterapkan di Apotek Merah.
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Sumber daya manusia (SDM) untuk pengembangan Apotek Merah
rencananya tetap akan menggunakan SDM yang lama, dengan tambahan seorang
tenaga farmasi atau apotekeruntuk menunjang pelayanan kefarmasian yang lebih
maksimal. Alasan pemilik apotek tetap menggunakan SDM yang lama adalah
karena kredibilitas dan loyalitas mereka dapat dipercaya, rata-rata SDM yang ada
sudah bekerja di Apotek Merah lebih dari 5 tahun sehingga mereka dapat
diandalkan oleh pemilik apotek.
4.2.3.1. Perekrutan dan Seleksi Karyawan
Berdasarkan pengalaman pemilik sekaligus Apoteker Pengelola Apotek
Merah selama ini, rencana perekrutan dan seleksi tenaga farmasi atau apoteker
akan dilakukan dengan spesifikasi:
1. Harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Sertifikat
Kompetensi Apoteker
2. Memiliki pengalaman kerja di apotek atau sarana kesehatan lainnya minimal 1
tahun
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan pengusaan product knowledge
kefarmasian yang baik
4. Wanita dan sudah berkeluarga.
Pemilik sekaligus Apoteker Pengelola Apotek memiliki alasan tersendiri
ketika peneliti menanyakan persyaratankenapa harus wanita yang sudah
berkeluarga dalam spesifikasiproses perekrutan dan seleksi karyawan. Wanita
karena seorang wanita biasanya lebih telaten dan rapi dalam bekerja, sedangkan
harus sudah berkeluarga karena ada dampak yang sangat signifikan terkait dengan
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turnover karyawan. Karyawan yang sudah berkeluarga dinilai memiliki motivasi
yang kuat untuk lebih serius bekerja dan tidak suka pindah-pindah tempat kerja.
Demikian

alasan

yang

disampaikan

oleh

pemilik

apotek

berdasarkan

pengalamannya selama ini dan sudah terbukti dalam waktu 5 sampai 6 tahun
terakhir dengan persyaratan tersebut dapat mengurangi turnover karyawan.
Peneliti mengevaluasi langkah tersebut merupakan suatu strategi dalam proses
perekrutan karyawan yang dapat mengurangi turnover karyawan dan efisiensi
biaya yang ditimbulkan karena proses perekrutan berulang-ulang yang disebabkan
oleh tingginya turnover karyawan.
4.2.3.2.Training dan Pengembangan Karyawan
Setelah memperoleh tenagaapotekerdari proses perekrutan dan seleksi,
training apoteker baru dilakukan dengan metode on the job training untuk
meningkatkan efisiensi waktu, disamping itu proses perekrutan apoteker yang
mensyaratkan calon karyawan harus memiliki pengalaman kerja di apotek atau
sarana kesehatan lain akan mempermudah dan mempercepat proses training
karyawan.
Pengembangan karyawan dilakukan dengan memberikan kesempatan
kepada karyawan khususnya tenaga farmasi atau apoteker untuk mengikuti
seminar-seminar, workshop dan pelatihan terkait perkembangan ilmu kefarmasian
dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian di Apotek Merah.
Misalnya: seminar Continuing Education yang diselenggarakan oleh organisasi
profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) minimal 1tahun satu kali, mengikuti
Farmasi Gathering yang diselenggarakan oleh perusahaan farmasi atau pelatihan-
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pelatihan lain yang biasa dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten
atau instansi lainnya.
4.2.3.3. Evaluasi Kerja dan Penggajian Karyawan
Evaluasi kerja yang sudah berjalan di Apotek Merah terdiri dari evaluasi
harian untuk mengatasi permasalahan maupun informasi penting yang harus
ditindaklanjuti pada hari tersebut dan evaluasi rutin yang dilakukan per tiga
bulanan, meliputi: evaluasi terhadap permasalahan yang belum terpecahkan dalam
kurun waktu tersebut, evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja karyawan. Untuk
meningkatkan keakraban dan kekompakan kerja Apotek Merah terkadang juga
melakukan evaluasi tahunan dengan mengajak seluruh karyawan makan bersama
atau liburan bersama pada akhir tahun.
Penggajian Karyawan di Apotek Merah dilakukan berdasarkan kompetensi
dan Standar Upah Minimum Propinsi DIY (UMP). Penggajian karyawan
berdasarkan kompetensi diberlakukan untuk tenaga kefarmasian (apoteker) sesuai
dengan yang dianjurkan oleh organisasi profesi yaitu Ikatan Apoteker Indonesia
(IAI) Pengurus Daerah DIY, sedangkan untuk karyawan non farmasi pengajian
berdasarkan UMP. Semua karyawan Apotek Merah bekerja secara paruh waktu
atau part time, sehingga penggajian karyawan dihitung per jam sesuai jam masuk
karyawan perharinya dengan didasarkan pada kompetensi dan UMP yang
disampaikan diatas. Kompensasi karyawan Apotek Merah terdiri dari gaji pokok,
uang lembur dan insentif sesuai dengan kerajinan dan prestasi yang dicapai setiap
karyawan. Selain itu karyawan juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR)
dan tunjangan kesehatan berupa pengambilan obat atau resep netto berlaku untuk
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keluarga karyawan. Sistem penggajian ini rencana akan sedikit dirubah khususnya
terkait dengan peranan apoteker sebagai ujung tombak dalam pelayanan
kefarmasian dan sebagai keunggulan kompetitif Apotek Merah dibanding
pesaingnya. Apoteker nanti akan mendapatkan imbalan jasa atas setiap pelayanan
kefarmasian yang telah mereka berikan kepada pasien. Imbalan jasa ini nanti akan
dibebankan kepada pasien dengan nilai tertentu sesuai dengan kebijakan
penetapan harga (strategy pricing) yang akan diberlakukan sebagai strategi
pemasaran dalam pengembangan usaha Apotek Merah.
4.2.3.4. Struktur Organisasi Apotek Merah
Rencana struktur organisasi Apotek Merah akan dibuat seramping
mungkin untuk meningkatkan kinerja dan mempermudah evaluasi atau
pengawasan terhadap karyawan. Pengelolaan SDM yang feksibel dan terbuka
antar karyawan diharapkan akan meningkatkan rasa nyaman, rasa memiliki,dan
rasa ikut terlibat (engagement) sehingga kemungkinan timbulnya permasalahan
dalam pengelolaan karyawan dapat dikurangi dan dihindari. Rencana struktur
organisasi Apotek Merah akan disusun seperti Gambar 4.4 berikut ini:
Pemilik sekaligus Apoteker
Pengelola Apotek

Apoteker Pendamping
(2 orang)

Kasir
(2 orang)

Pembantu Umum
(1orang)

Gambar 4.4: Rencana Struktur Organisasi Apotek Merah
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4.2.4. Rencana Pemasaran
Segmentasi dan target pemasaran Apotek Merah meliputi semua segmen
baik untuk anak-anak, dewasa atau lanjut usia (lansia), laki-laki atau perempuan,
dan semua kalangan masyarakat dengan target semua orang yang membutuhkan
pelayanan kefarmasian baik untuk pencegahan maupun pengobatan penyakit.
Untuk meningkatkan pemasaran produk dan jasa pelayanan kefarmasian
diperlukan strategi pemasaran yang tepat, oleh karena itu untuk mengembangkan
usahanya, Apotek Merah berencana akan menggunakan bauran pemasaran
(marketing mix) sebagai strategi pemasarannya yaitu meliputi:
4.2.4.1. Product
Strategi mengenai bagaimana ketersediaan obat dan alat kesehatan serta
pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh Apotek Merahdapat menarik hati
konsumen untuk membeli atau menggunakannya. Obat dan alat kesehatan yang
komplit sesuai dengan perkembangan obat dan alkes di industri farmasi dengan
jaminan kualitas dan keasliannya serta pelayanan kefarmasian yang ramah dan
cepat oleh apoteker yang berpengalaman merupakan produk Apotek Merah yang
akan diimplementasikan untuk memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan
dengan apotek lain maupun pesaing lainnya.
4.2.4.2. Price
Metode penentuan harga obat yang digunakan oleh apotek-apotek adalah
metode standard mark-up pricing, yaitu harga ditentukan dengan menambahkan
persentase tambahan di atas total biaya tertentu yang besarnya ditentukan oleh
apotek. Margin yang diambil oleh apotek rata-rata adalah berkisar antara 10-25%.
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Untuk menarik konsumen atau pelanggan strategi penetapan harga yang
akan diterapkan Apotek Merah adalah strategi low cost leadership yaitu penetapan
harga dengan margin yang rendah sehingga dapat menarik konsumen dan pada
akhirnya diharapkan volume penjualan akan meningkat. Margin yang akan
diambil Apotek Merah adalah 5% untuk OTC dan 15% untuk obat ethical atau
resep. Khusus untuk obat ethical atau resep selain margin 15% yang akan diambil
apotek, konsumen atau pasien juga akan dikenakan tambahan biaya jasa
kefarmasian sebesar Rp. 1000,00 per item obat sebagai imbalan atas jasa
pelayanan informasi obat yang diberikan oleh apoteker di apotek.
Strategi kepemimpinan biaya (low cost leadership) ini dapat diterapkan
dengan cara program pengadaan obat dan alkes yang terencana dengan baik dan
kerja sama dengan distributor khususnya distributor tunggal untuk menyediakan
obat dan alkes dengan harga yang lebih murah, misalnya melalui program
campaign atau program unggulan lainnya. Kemampuan negosiasi dan komunikasi
yang baik serta kepercayaan distributor terhadap apotek menjadi penentu dalam
ketersediaan obat dan alkes dengan harga yang kompetitif, sehingga penerapan
strategi kepemimpinan biaya dalam penetapan harga di Apotek Merah dapat
dilaksanakan.
4.2.4.3. Promotion
Strategi promosi yang akan diterapkan dalam pengembangan Apotek
Merah yaitu dengan pemasangan papan nama apotek yaitu berupa neon box yang
menarik dan terlihat jelas oleh calon pelanggan dan konsumen. Selain itu apotek
juga akan menerapkan promosi harga untuk beberapa item obat dan alkes secara
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periodik melalui personal selling yaitu penjualan langsung kepada konsumen
dengan menawarkan produk dengan harga promosi tertentu.
4.2.4.4. Place
Lokasi apotek yang terletak di jalan protokol yaitu Jl. Laksda Adisucipto
KM. 9 dengan tempat parkir yang cukup tentu akan memberikan kemudahan bagi
konsumen, pasien atau pelanggan untuk mengakses apotek.
4.2.4.5. People
Pelayanan kefarmasian Apotek Merah yang langsung ditangani oleh
apoteker yang berpengalaman (bukan staff atau karyawan lain) dan memiliki
kemampuan berkomunikasi yang baik serta berpenampilan menarik dan ramah
merupakan salah satu keunggulan tersendiri dibanding pesaing atau apotek
lainnya untuk dapat meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen, pasien
atau pelanggan.
4.2.4.6. Process
Proses yang ditampilkan atau ditunjukkan Apotek Merah kepada
konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli. Proses yang dapat ditampilkan
meliputi pelayanan yang cepat dan tepat, penjelasan cara pemakaian obat yang
baik, pelayanan konsultasi obat atau resep gratis, penjadwalanjam kerja apoteker
dan karyawan lain yang jelas, adanya tenaga apoteker selama apotek buka,
menerima resep dari luar atau umum, stok obat yang komplit dan representatif ,
serta adanya program homecare bagi pelanggan Apotek Merah yang berusia
lanjut. Tindakan atau pelayanan tersebut merupakan proses untuk membangun
image atau citra apotek yang baik dimata konsumen atau pelanggan.
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4.2.4.7. Physical Evidence
Penampilan fisik dan fasilitas pendukung yang tersedia di Apotek Merah,
yaitu kebersihan apotek dan tersedianya tempat sampah, tempat parkir yang
memadai, ruang tunggu yang cukupluas dan nyaman, tersedia TV, AC atau kipas
angin, tersedia (dispenser, timbangan berat badan dan majalah kesehatan),
peletakan obat bebas yang rapi dan menarik.
4.2.5. Rencana Keuangan Apotek
4.2.5.1. Sumber Pendanaan dan Anggaran Dana
Rencana pendanaan usaha untuk pengembangan bisnis Apotek Merah
selain menggunakan dana pribadi akan dilakukan dengan melakukan pinjaman
dana melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu BPR Karang Waru Pratama.
Kerja sama dengan BPR Karang Waru Pratama dalam peminjaman dana pernah
dilakukan Apotek Merah pada tahun 2011, ketika waktu itu terjadi musibah
kebakaran yang menimpa apotek. Kepercayaan dan komunikasi yang terjalin baik
antara Apotek Merah dan BPR Karang Waru Pratama selama ini memungkinkan
rencana peminjaman dana melalui bank lebih mudah, bahkan beberapa kali pihak
BPR sudah menawarkan peminjaman dana untuk pengembangan usaha kepada
Apotek Merah.
Anggaran pendanaan untuk pengembangan apotek rencananya berasal dari
dana pribadi sebesar Rp. 200 juta dan Rp. 100 juta merupakan pinjaman atau
utang dari BPR dengan bunga pinjaman 13,2% pertahun.Jadi nilai anggaran dana
untukinvestasi pengembangan

Apotek Merahyaitu

sebesar Rp. 300 juta.

Anggaran dana tersebut rencananya akan digunakan untuk biaya sewa ruang
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usaha dalam jangka waktu lima tahun sebesar Rp. 150 juta, Rp. 100 juta untuk
penambahan persediaan obat serta Rp. 50 juta dialokasikan untuk penambahan rak
dan etalase obat .
4.2.5.2. Analisis Investasi Keuangan
Dalam menganalisis investasi keuangan di Apotek Merah metode yang
digunakan yaitu metode Net Present Value (NPV), metode Internal Rate of Return
(IRR) dan metode Payback Period (PP). Tiga metode tersebut yang akan dipakai
untuk merepresentasikan secara singkat analisis keuangan dalam tesis ini.
Analisis investasi keuangan dilakukan pertama-tama dengan menyusun
proyeksi laporan laba rugi (income statement) Apotek Merah, kemudian
dilanjutkan dengan penyusunan arus kas (cash flow) dan analisis kelayakan
investasi keuangan.
4.2.5.2.1. Proyeksi Income Statement
Income statement atau laporan laba rugi dibagi menjadi dua bagian yaitu
bagian pendapatan (revenue) dan bagian biaya operasional (operating expenses)
yang dipergunakan untukmenggambarkan hasil usaha selama periode tertentu,
misalnya satu tahun.Sumber pendapatan (revenue) Apotek Merah berasal dari
hasil penjualan obat dan alat kesehatan yang terdiri dari penjualan obat resep, obat
bebas, obat wajib apotek (OWA), alat kesehatan dan penjualan lain-lain.
Sedangkan biaya operasional (operating expenses) merupakan biaya yang
langsung dikeluarkan untuk operasional apotek seperti biaya gaji pegawai, biaya
sewa ruang usaha, biaya listrik dan air, biaya rumah tangga apotek dan lain-lain.
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Untuk menyusun proyeksi income statement Apotek Merah, terlebih
dahulu disusun proyeksi penjualan, proyeksi pembelian obat dan alat kesehatan
yang berupa harga pokok penjualan (HPP) dan proyeksi biaya operasional apotek
menggunakan metode peramalan exponential smoothing dengan berdasarkan data
tahun sebelumnya. Data kuantitatif penjualan, HPP dan biaya operasional Apotek
Merah tahun 2015 dan 2016 dapat digunakan untuk meramalkan atau
memproyeksikan penjualan, HPP dan biaya operasional apotek untuk periode
tahun 2017 sampai 2021 (lima tahun).
Perhitungan proyeksi penjualan, HPP dan biaya operasional Apotek Merah
untuk tahun 2017 sampai 2021 dengan exponential smoothing dilakukan dengan
penentuan nilai dari konstanta pemulusan alfa. Biasanya, nilai alfa untuk aplikasi
bisnis cukup kecil, yaitu dalam kisaran 0,1 sampai 0,3 (Chase and Jacobs, 2014).
Dalam penelitian ini ditentukan nilai konstanta pemulusan alfa adalah 0,3.
Perincian perhitungan proyeksi penjualan , HPP dan biaya operasional Apotek
Merah tahun 2017 sampai 2021 dengan menggunakan metode exponential
smoothing

dapat dilihat pada lembar lampiran dalam tesis ini. Dari hasil

perhitungan diperoleh proyeksi penjualan, HPP dan biaya operasional Apotek
Merah sebagai berikut:
Tabel 4.1 : Proyeksi Penjulan, Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Biaya
Operasional Apotek Merah Tahun 2017 – 2021 (Dalam Ribuan Rupiah)
Proyeksi
Penjualan
HPP
Biaya
Operasional

2017
736.963
548.670
85.480

2018
768.602
563.341
87.237

2019
816.022
584.367
89.289

2020
877.010
610.487
91.572

2021
950.288
640.856
94.042
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Untuk mengukur kesalahan dalam peramalan atau proyeksi tersebut dapat
digunakan beberapa metode yang mengacu pada selisih antara apa yang
sebenarnya terjadi (aktual) dengan apa yang diramalkan. Salah satu metode yang
sering digunakan adalah mean absolute percent error (MAPE). Menurut Heizer
and Render, 2015 MAPE dihitung sebagai perbedaan rata-rata yang absolut antara
nilai yang diramalkan dengan aktualnya, yang dicerminkan sebagai persentase
nilai aktual. Dari hasil pengukuran kesalahan peramalan atau proyeksi penjualan,
HPP dan biaya operasional Apotek Merah didapatkan hasil kesalahan proyeksi
untuk penjualan sebesar 14,23%; HPP 9,32% dan kesalahan proyeksi biaya
operasional Apotek Merah adalah 6,21%. Menurut peneliti salah satu faktor yang
menentukan besarnya kesalahan dalam peramalan atau proyeksi adalah penentuan
konstanta pemulusan alfa yang dapat mempengaruhi besarnya keterlambatan atau
ketertinggalan

(lag)

antara

peramalan

dan

aktualnya,

sehingga

sangat

dimungkinkan dalam penelitian yang lain penggunaan beberapa konstanta
pemulusan alfa dengan nilai yang berbeda-beda untuk melakukan suatu
proyeksiatau peramalan perlu dilakukan.
Hasil dari perhitungan proyeksi atau peramalan kemudian dipergunakan
untuk menyusun laporan laba rugi Apotek Merah. Penyusunan proyeksi laporan
laba rugi (income statement) dimulai pada tahun 2017 sampai 2021 (lima tahun),
tetapi untuk analisis investasinya dimulai pada tahun 2019 karena proyek untuk
pengembangan apotek dan pencairan dana baru akan dimulai pada awal tahun
tersebut. Semua tambahan peralatan yang dipergunakan dalam pengembangan
apotek ini diasumsikan akan disusut dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa
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sampai akhir proyek pada tahun 2021. Proyeksi Income Statement Apotek Merah
dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut ini:
Tabel 4.2 : Proyeksi Income Statement Apotek Merah Tahun 2017 sampai
Tahun 2021 (Dalam Ribuan Rupiah)
No

URAIAN

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Penjualan

736.963

768.602

816.022

877.010

950.288

2.

HPP

548.670

563.341

584.367

610.487

640.856

3.

Laba Kotor

188.293

205.261

231.655

266.523

309.432

4.

Biaya Operasional

85.480

87.237

89.289

91.572

94.042

5.

Biaya Penyusutan

14.285

14.285

16.667

16.667

16.667

5.

EBIT

88.528

103.739

125.699

158.284

198.723

6.

Bunga Pinjaman

0

0

13.200

13.200

13.200

7.

EBT

88.528

103.739

112.499

145.084

185.523

8.

Pajak

7.369

7.686

8.160

8.770

9.503

9.

EAT

81.159

96.053

104.339

136.314

176.020

1,000,000,000
900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
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Biaya Operasional

2021
Laba

Gambar 4.5 : Proyeksi Income Statement Apotek Merah Tahun 2017
sampai 2021
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Jika dibandingkan dengan data aktual mengenai laba bersih Apotek Merah
pada tahun 2016 yaitu Rp. 91.475.000,00, maka proyeksi laba bersih Apotek
Merah pada tahun 2019 Rp. 104.339.000,00 sebenarnya mengalami penurunan
jika nilai laba bersih pada tahun tersebut dikonversi menjadi nilai laba bersih pada
tahun 2016. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena Apotek Merah pada tahun
2019 akan pindah lokasi, yang dapat mengakibatkan pasien atau konsumen
terkadang enggan mengakses apotek atau mencari alternatif apotek lain untuk
mendapatkan pelayanan kefarmasian sehingga dapat berdampak terhadap
penurunan laba bersih apotek. Penurunan laba bersih apotek ini tidak berlangsung
lama, proses sosialisasi yang baik tentu akan mempercepat pertumbuhan
pendapatan apotek. Hal ini terbukti pada tahun 2020 dan 2021 proyeksi laba
bersih Apotek Merah terus mengalami pertumbuhan atau peningkatan.
4.2.5.2.2. Laporan Arus Kas Apotek Merah
Perhitungan dan penyusunan arus kas (cash flow) Apotek Merah dimulai
tahun 2019 yang didasarkan atas penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai
(cash). Beberapa asumsi yang dipergunakan untuk melakukan perkiraan
penyusunan arus kas adalah sebagai berikut:
1. Modal dari pemilik dan dari pinjaman bank seluruhnya dalam bentuk tunai
dan disetor seluruhnya pada tahun pertama yaitu tahun 2019 sebagai investasi
awal untuk pengembangan bisnis Apotek Merah.
2. Penerimaan dari penjualan obat, alkes dan penjualan lain-lain seluruhnya
berupa tunai (cash).
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3. Pembayaran biaya-biaya yang diperhitungkan adalah

biaya-biaya yang

dibayarkan dalam bentuk tunai (cash).
4. Pembayaran kepada pemasok atau distributor obat dan alkes dibayarkan secara
tunai (cash) setiap akhir bulan.
Berdasarkan proyeksi income statement dan asumsi-asumsi tersebut maka
dapat disusun laporan aliran kas Apotek Merah pada tahun2019 sampai tahun
2021 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
NCF = EBIT(1 - T) + Dep.
dimana:
NCF

= Net Cash Inflow

EBIT = Earning Before Interest and Tax
T

= Tax(Pajak)

Dep

= Depreciation(Penyusutan)

Tabel 4.3 : Laporan Arus Kas Apotek Merah Tahun 2019 sampai 2021
(Dalam Ribuan Rupiah)
No

URAIAN

1.

EBIT

2.

- Pajak

3.

+ Depresiasi

4.

NCF

2019

2020

2021

125.699

158.284

198.723

8.160

8.770

9.503

16.667

16.667

16.667

134.206

166.181

205.887
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4.2.5.2.3. Perhitungan Net Present Value (NPV) Apotek Merah
Nilai yang pantas kita keluarkan untuk mendapatkan suatu nilai lain yang
akan kita terima dimasa yang akan datang disebut nilai sekarang (Present Value)
dari jumlah tersebut. Sedangkan Nilai Bersih Sekarang atau Net Present Value
(NPV) dari suatu investasi modal adalah jumlah kenaikan keuntungan yang
didapat karena kita melakukan suatu investasi.
Untuk menghitung nilai sekarang (PV) tersebut, terlebih dahulu ditentukan
tingkat suku bunga yang dianggap relevan, yaitu sesuai dengan tingkat
pengembalian yang diperoleh jika dana atau modal tersebut kita tanamkan di
deposito atau tabungan.
Apabila nilai sekarang (PV) penerimaan-penerimaan kas bersih di masa
yang akan datang lebih daripada nilai uang yang seharusnya kita keluarkan saat
ini untuk investasi maka rencana bisnis (business plan) pada Apotek Merah ini
dapat dikatakan menguntungkan sehingga layak untuk dilaksanakan. Rencana
bisnis (business plan) ini dikatakan merugi sehingga tidak layak dilaksanakan
adalah apabila Net Present Value (NPV) tersebut lebih kecil dari pada nol atau
biasa disebut NPV negatif.
Dengan menggunakan rate of return sebesar 10 %, maka perhitungan Net
Present Value (NPV) Apotek Merah dapat dilakukan

seperti tercantum dalam

tabel perhitungan NPV berikut:
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Tabel 4.4 : Perhitungan Net Present Value (NPV) Apotek Merah
NO.

Tahun

1.

2019

2.

3.

2020

2021

Aliran Kas (Rp)

Present Value (Rp)

134.206.000,00
(

=122.005.454,00

(

= 137.339.669,00

(

= 154.685.950,00

166.181.000,00

205.887.000,00

Investasi Awal (Io)

300.000.000,00

Net Present Value (NPV)

114.031.073,00

Berdasarkan tabel diatas nilai NPV investasi dari Apotek Merah adalah
Rp. 114.031.074,00 diatas angka investasi awal yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00
sehingga dapat dikatakan rencana bisnis (business plan) pada Apotek Merah ini
menguntungkan dan dapat dilaksanakan.
4.2.5.2.4. Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) Apotek Merah
Metode ini menghitung tingkat pengembalian (tingkat bunga) dari suatu
rencana investasi yang dibandingkan dengan tingkat pengembalian minimum
yang ditetapkan atau dipersyaratkan oleh pemilik apotek, yang biasanya berkisar
pada tingkat bunga bank yang relevan yang berlaku saat ini.
Apabila tingkat pengembalian (tingkat bunga) pada rencana bisnis lebih
besar daripada tingkat bunga relevan seperti yang disyaratkan, maka investasi
dianggap menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika tingkat
pengembalian berada dibawah tingkat pengembalian yang ditetapkan maka
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investasi sebaiknya tidak dilaksanakan karena tidak menguntungkan. Nilai
internal rate of return (IRR) Apotek Merah dapat dihitung sebagai berikut:
Tabel 4.5 : Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) Apotek Merah
NO.
1.

Tahun
2019

Aliran Kas (Rp)

Present Value (Rp)

134.206.000,00
(

2.

2020

166.181.000,00
(

3.

2021

205.887.000,00
(

Nilai Internal Rate of Return (IRR)

29%

Dengan menggunakan bantuan program Microsoft Excel maka didapatkan
nilai IRR sebesar 29%. Nilai IRR tersebut lebih tinggi dari nilai pengembalian
yang dipersyaratkan oleh pemilik apotek yaitu sebesar 10%, maka rencana bisnis
ini dapat dikatakan menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan.
4.2.5.2.5. Perhitungan Payback Periode (PP) Apotek Merah
Perhitungan nilai PP dilakukan dengan menjumlahkan nilai sekarang (PV)
dari aliran kas apotek yang masuk dan dibandingkan dengan investasi awal yang
telah dilakukan, sehingga didapatkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan kembali investasi awal tersebut. Perhitungan PP untuk Apotek
Merah dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini:
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Tabel 4.6: Perhitungan Payback Period (PP) Apotek Merah
NO.

Tahun

Nilai Sekarang (Rp)

Kumulasi Nilai Sekarang (Rp)

1.

2019

122.005.454,00

122.005.454,00

2.

2020

137.339.669,00

259.345.123,00

3.

2021

154.685.950,00

414.031.073,00

Investasi Awal (IO)

300.000.000,00

Kumulasi Nilai Sekarang pada tahun ke-2

259.345.123,00

(Sampai mendekati IO)
Sisa yang harus dipenuhi pada tahun ke-3
Nilai Periode Pengembalian : 2 tahun +

40.654.877,00
= 2,26 Tahun

Berdasarkan tabel diatas periode pengembalian investasi dalam rencana
bisnis ini adalah 2,26 tahun. Karena bisnis apotek ini bersifat long term investment
( investasi untuk jangka panjang) maka periode pengembalian 2,26 tahun tersebut
termasuk pengembalian investasi yang dapat diterima.
Dari ketiga metode analisis kelayakan investasi di atas dapat disusun tabel
penilaian investasi keuangan seperti terlihat dalam Tabel 4.7 berikut ini:
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Tabel 4.7: Penilaian Investasi Keuangan Apotek Merah
No.

Perhitungan

Nilai

1.

Net Present Value

Rp. 114.031.074,00

(NPV)
2.

Internal Rate of Return

Kriteria
NPV Positif (+) = Diterima
NPV Negatif (-) = Ditolak

29%.

(IRR)

IRR > tingkat pengembalian
yang diiginkan = Diterima
IRR < tingkat pengembalian
yang diiginkan = Ditolak

3.

Pay back Period (PP)

2,26 tahun

Investasi

yang

harussecepat

ditanamkan

mungkinditerima

kembali.

Berdasarkan tabel penilaian investasi keuangan di atas dapat disimpulkan
bahwa investasi keuangan yang akan dipergunakan untuk pengembangan bisnis
Apotek Merah adalah menguntungkan dan dapat dilaksanakan atau direalisasikan.
Hal tersebut karena hasil perhitungan dari ketiga metode analisis keuangan (NPV,
IRR dan PP) menunjukkan nilai diatas kriteria yang dipersyaratkan.
4.3. Analisis Persaingan Bisnis Apotek
4.3.1. Entry Barrier
Dapat dikatakan entry barrier untuk mendirikan usaha apotek cukup
rendah. Tidak diperlukan biaya yang sangat tinggi dan proses perizinan yang
semakin mudah untuk mendirikan suatu apotek. Banyaknya pendatang baru yang
bermunculan, baik pesaing langsung maupun pesaing tidak langsung membuat
persaingan semakin ketat. Kebijakan regulasi dari pemerintah dalam hal ini Dinas
Kesehatan Kabupaten yang memberikan kelonggaran dalam mendirikan apotek
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dan toko obat yang tidak mempermasalahkan jarak antar apotek maupun
kepemilikannya tentu akan semakin menambah kekuatan persaingan.
Diperlukan identifikasi dan monitoring strategi pesaing atau rival baru
serta pemanfaatan kekuatan dan peluang apotek untuk menyusun strategi dalam
menghadapai potensi masuknya pesaing baru. Misalnya strategi dengan
menurunkan harga dan peningkatan pelayanan kefarmasian untuk menghadapi
ancaman pendatang baru.
4.3.2. Posisi Tawar Konsumen (Bargaining Power of Customer)
Secara umum dapat dikatakan bahwa posisi tawar konsumen atau pembeli
untuk bisnis apotek cukup tinggi. Banyaknya jumlah apotek, toko obat dan sarana
kesehatan lain yang mudah dijumpai atau mudah diakses menjadi faktor utama
yang menyebabkan posisi tawar konsumen cukup tinggi. Konsumen dengan
mudah memilih atau menentukan apotek mana yang sesuai dengan kriterianya
atau mereka dapat dengan mudah berpindah ke apotek atau sarana kesehatan lain
apabila obat dan pelayanannya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.
Perkembangan teknologi yang memudahkan konsumen atau pasien untuk
dapat mengakses informasi mengenai obat dan alkes, seperti harga obat, kegunaan
dan bagaimana mendapatkannya juga dapat meningkatkan kekuatan daya tawar
konsumen atau pasien. Situasi-situasi tersebut menjadi tantangan bagi Apotek
Merah untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan obat
serta alkes gunameningkatnya daya saing dan keberlanjutan apotek itu sendiri.
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4.3.3. Tersedianya Produk dan Jasa Pengganti
Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya
pencegahan dibandingkan pengobatan terhadap penyakit,

Apotek Merah

menghadapi persaingan yang cukup berat dari beberapa toko modern yang
menyediakan obat-obat bebas atau suplemen kesehatan. Disamping itu
diberalakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS tentu akan
mempengaruhi konsumen dan pembeli untuk memanfaatkan pelayanan obat dan
alkes di apotek.
4.3.4. Posisi Tawar Supplier (Bargaining Power of Supplier)
Supplier utama obat dan alkes di Apotek Merah adalah distributor
(Pedagan Besar Farmasi / PBF) tunggal. PBF atau distributor tunggal memilki
kekuatan posisi tawar yang cukup kuat dalam pengadaan obat dan alkes di apotek.
Hal tersebut karena hanya ada beberapa distributor tunggal yang memasok obat
dan alkes dari produsen langsung sehingga mereka dapat menekan apotek dalam
pengadaan obat sesuai dengan sistem pengadaan yang mereka miliki.
Untuk mengurangi kekuatan posisi tawar pemasok atau PBF tersebut
Apotek Merah melakukan kemitraan strategik dengan PBF terpilih dalam usaha
untuk mendapatkan pengiriman obat dan alkes yang cepat atau tepat waktu,
mengurangi tingkat kerusakan obat dan alkes serta untuk penghematan atau
mengurangi biaya-biaya akibat mark-up pricing oleh subpemasok atau
subdistributor.
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4.3.5. Persaingan Apotek
Persaingan apotek dalam industri kefarmasian semakin ketat. Persaingan
bukan hanya dari sesama apotek namun juga dari toko obat, toko-toko modern
yang menyediakan obat bebas dan suplemen kesehatan serta sarana kesehatan
lainnya seperti rumah sakit dan klinik kesehatan.
Di Kabupaten Sleman terdapat 232 apotek dan di sepanjang Jl. Solo KM .7
sampai KM. 10 sendiri terdapat kurang lebih 8 apotek, hal ini menunjukkan
persaingan antar apotek yang sangat ketat dalam merebut konsumen atau
pelanggan. Apotek jaringan seperti K24, Kimia Farma, dan Viva Generik dapat
dikatakan merupakan pesaing yang memiliki kekuatan lebih dalam hal persediaan
bagi Apotek Merah. Salah satu strategi untuk mengahadapi persaingan bisnis
apotek yang sangat kuat atau sengit mau tidak mau adalah penurunan harga dan
diferensiasi terhadap pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang
maksimal dan program-program penjualan serta penetapan harga yang kompetitif
akan menjadikan penciptaan image apotek yang baik dan positif bagi konsumen,
pasien maupun pelanggan Apotek Merah.
4.4. Analisis SWOT Apotek Merah
4.4.1. Identifikasi Indikator, Pembobotan dan Pemberian Peringkat
Setelah dilakukan analisis terhadap kelayakan usaha yang menyatakan
bahwa

proyek

atau

perencanaan

pengembangan

bisnis

Apotek

Merah

menguntungkan dan dapat dilaksanakan serta analisis persaingan bisnis yang
menghasilkan strategi generik kepemimpinan biaya rendah (low cost leadership)
dan diferensiasi pelayanan kefarmasian maka langkah selanjutnya adalah
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perumusan strategi dengan menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan
keunggulan kompetitif terhadap pesaing atau kompetitor.
Berdasarkan data-data mengenai kondisi internal dan eksternal Apotek Merah
seperti yang diuraikan dalam pendahuluan serta berdasarkan hasil dari observasi,
wawancara dan diskusi dengan key person, peneliti kemudian melakukan
penghitungan dan perumusan strategi dengan mengidentifikasi variabel atau butirbutir kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) seperti yang tersaji
dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.8: Butir-butir Kekuatan Apotek Merah
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kekuatan
Lokasi strategis
Pelayanan kefarmasian langsung oleh apoteker
Ketersediaan obat,alkes dan sediaan farmasi lainnya komplit, terjamin
kualitas serta keasliannya
Penetapan harga sangat kompetitif
Kerjasama dengan pemasok atau distributor obat dan alkes baik
Tabel 4.9: Butir-butir Kelemahan Apotek Merah

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kelemahan
Ruang usaha dan tempat parkir terlalu kecil
Kesulitan dalam mendapatkan apoteker yang berkualitas
Permodalan masih menggunakan modal pribadi
Papan nama apotek tidak kelihatan/tertutupi papan nama usaha lain
disekitar lokasi apotek
Keuangan usaha kadang dicampur keuangan pribadi
Tabel 4.10: Butir-butir Peluang Apotek Merah

No.
1.
2.
3.
4.

Peluang
Segmentasi pasar luas untuk semua kalangan
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk swamedikasi
Peluang kerjasama dalam pelayanan BPJS
Gencarnya promosi obat dan alkes di media elektronik
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Tabel 4.11: Butir-butir Ancaman bagi Apotek Merah
No.
1.
2.
3.
4.

Ancaman
Persaingan bisnis antar apotek yang semakin ketat
Apotek online
Harga obat dan alkes yang cenderung meningkat terus
Ancaman banjir dan listrik padam pada musim penghujan yang
mempengaruhi pelayanan kefarmasian

4.4.1.1.Pemberian Bobot
Bobot menunjukkan tingkat kepentingan relatif suatu faktor terhadap
keberhasilan usaha dalam suatu perusahaan atau organisasi. Bobot tiap faktor
diperoleh dengan menentukan nilai tiap faktor terhadap total nilai faktor. Bobot
yang diberikan berada pada kisaran 0,000 (tidak penting) hingga 1,000 (paling
penting). Faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar pada organisasi diberikan
bobot yang tinggi. Jumlah seluruh bobot yang diberikan harus sama dengan 1,000.
Bobot setiap variabel diperoleh dengan membagi total nilai setiap variabel
terhadap total nilai keseluruhan variabel. Penentuan bobot pada setiap variabel
digunakan skala 1,2,3. Penilaian

untuk setiap skala dapat dijelaskan sebagai

berikut:
1 = jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal
2 = jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal
3 = jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal
Berikut ini rangkuman pemberian bobot untuk bisnis atau usaha Apotek
Merah di Jl. Laksda Adisucipto KM. 9 Yogyakarta. Dalam bisnis ini key person
adalah ibu MN. Suci Ruliawati S.Farm.,Apt. selaku pemilik dan sekaligus
Apoteker Pengelola Apotek Merah.
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Tabel 4.12: Pemberian Bobot Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)
Apotek Merah
Faktor
Internal
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Total

A

2
2
2
2
1
2
2
2
2

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Total Bobot

2

2
2

2
2
2

2
2
2
2

3
3
2
2
3

2
2
3
3
2
1

2
3
2
2
2
2
2

2
3
3
3
3
2
3
3

2
2
2
2
2
1
2
2
1

19
21
20
20
20
12
18
18
11
20
179

2
2
2
1
2
1
1
2

2
2
2
1
2
1
2

2
1
1
2
1
2

1
2
2
1
2

3
2
2
3

2
1
2

1
2

3

0,106
0,117
0,112
0,112
0,112
0,067
0,100
0,100
0,061
0,112
1,000

Keterangan Indikator :
A = Lokasi Strategis
B = Pelayanan Kefarmasian langsung oleh apoteker
C= Ketersediaan obat, alkes dan sediaan farmasi lainnya komplit, terjamin
kualitas dan keasliannya
D = Penetapan harga sangat kompetitif
E = Kerjasama dengan pemasok atau distributor obat dan alkes baik
F = Ruang usaha dan tempat parkir terlalu kecil
G = Kesulitan dalam mendapatkan apoteker yang berkualitas
H = Permodalan masih menggunakan modal pribadi
I = Papan nama apotek tidak kelihatan/tertutupi papan nama usaha lain
disekitar lokasi apotek
J = Keuangan usaha kadang dicampur keuangan pribadi
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Tabel 4.13: Pemberian Bobot Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman)
Apotek Merah
Faktor Eksternal
A
B
C
D
E
F
G
H
Total

A
2
2
2
1
1
2
2

B
2
2
2
2
2
2
2

C
2
2
2
2
1
1
2

D
2
2
2
1
1
2
2

E
3
2
2
3
2
2
3

F
3
2
3
3
2
2
3

G
2
2
3
2
2
2

H
2
2
2
2
1
1
2

2

Total
16
14
16
16
11
10
13
16
112

Bobot
0,143
0,125
0,143
0,143
0,098
0,089
0,116
0,143
1,000

Keterangan Indikator :
A = Segmentasi pasar luas untuk semua kalangan
B = Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk swamedikasi
C = Peluang kerjasama dalam pelayanan BPJS
D = Gencarnya promosi obat dan alkes di media elektronik
E = Persaingan bisnis antar apotek yang semakin ketat
F= Apotek online
G = Harga obat dan alkes yang cenderung meningkat terus
H = Ancaman banjir dan listrik padam pada musim penghujan yang
mempengaruhi pelayanan kefarmasian
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Tabel 4.14: Bobot Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) Apotek Merah
Faktor Internal
Lokasi strategis
Pelayanan kefarmasian langsung oleh apoteker
Ketersediaan obat,alkes dan sediaan farmasi lainnya komplit, terjamin
kualitas serta keasliannya
Penetapan harga sangat kompetitif
Kerjasama dengan pemasok atau distributor obat dan alkes baik
Ruang usaha dan tempat parkir terlalu kecil
Kesulitan dalam mendapatkan apoteker yang berkualitas
Permodalan masih menggunakan modal pribadi
Papan nama apotek tidak kelihatan/tertutupi papan nama usaha lain
disekitar lokasi apotek
Keuangan usaha kadang dicampur keuangan pribadi

Bobot
0,106
0,117
0,112
0,112
0,112
0,067
0,100
0,100
0,061
0,112

Tabel 4.15: Bobot faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) Apotek Merah
Faktor Eksternal
Segmentasi pasar luas untuk semua kalangan
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk swamedikasi
Peluang kerjasama dalam pelayanan BPJS
Gencarnya promosi obat dan alkes di media elektronik
Persaingan bisnis antar apotek yang semakin ketat
Apotek online
Harga obat dan alkes yang cenderung meningkat terus
Ancaman banjir dan listrik padam pada musim penghujan
yang mempengaruhi pelayanan kefarmasian

Bobot
0,143
0,125
0,143
0,143
0,098
0,089
0,116
0,143

4.4.1.2. Pemberian Peringkat (Rating)
Peringkat menggambarkan seberapa efektif strategi organisasi atau
strategi Apotek Merah yang telah diterapkan saat ini dalam merespon faktor –
faktor strategis yang ada. Penilaian peringkat untuk lingkungan diberikan dalam
skala dengan pembagian sebagai berikut :
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1. Lingkungan Eksternal
Faktor Peluang :

FaktorAncaman

rating 4 = respon sangat superior,

rating 4 = respon di bawah rata-rata,

rating 3 = respon di atas rata-rata,

rating 3 = respon rata-rata,

rating 2 = respon rata-rata dan

rating 2 = respon di atas rata-rata, rating

rating 1 = respon di bawah rata-rata

rating1 = respon sangat superior

2. Lingkungan Internal:
FaktorKekuatan :

FaktorKelemahan:

rating 4 = sangat kuat,

rating 4 = sangat lemah,

rating 3 = kuat,

rating 3 = lemah,

rating 2 = lemah dan

rating 2 = kuat, dan

rating 1 = sangat lemah

rating 1 = sangat kuat

Pemberian peringkat untuk Apotek Merah adalah sebagai berikut :
Tabel 4.16: Pemberian Peringkat Faktor Kekuatan Apotek Merah
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kekuatan
Lokasi strategis
Pelayanan kefarmasian langsung oleh apoteker
Ketersediaan obat,alkes dan sediaan farmasi lainnya
komplit, terjamin kualitas serta keasliannya
Penetapan harga sangat kompetitif
Kerjasama dengan pemasok atau distributor obat dan
alkes baik

Peringkat
4
4
3
4
3
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Tabel 4.17: Pemberian Peringkat Faktor Kelemahan Apotek Merah
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kelemahan
Ruang usaha dan tempat parkir terlalu kecil
Kesulitan dalam mendapatkan apoteker yang
berkualitas
Permodalan masih menggunakan modal pribadi
Papan nama apotek tidak kelihatan/tertutupi papan
nama usaha lain disekitar lokasi apotek
Keuangan usaha kadang dicampur dengan keuangan
pribadi

Peringkat
4
3
2
2
3

Tabel 4.18 : Pemberian Peringkat Faktor Peluang Apotek Merah
No.
1.
2.
3.
4.

Peluang
Segmentasi pasar luas untuk semua kalangan
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
untuk
swamedikasi
Peluang kerjasama dalam pelayanan BPJS
Gencarnya promosi obat dan alkes di media elektronik

Peringkat
3
3
3
3

Tabel 4.19: Pemberian Peringkat Faktor Ancaman Apotek Merah
No.
1.
2.
3.
4.

Ancaman
Persaingan bisnis antar apotek yang semakin ketat
Apotek online
Harga obat dan alkes yang cenderung meningkat terus
Ancaman banjir dan listrik padam pada musim
penghujan yang mempengaruhi pelayanan kefarmasian

Peringkat
4
2
2
3
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4.4.1.3. Hasil Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan Matrik Eksternal
Factor Evaluation (EFE) Apotek Merah
Tabel 4.20: Matriks IFE Apotek Merah
No.

Faktor Internal

Bobot

Peringkat

Nilai

Kekuatan
1.

Lokasi strategis

0,106

4

0,424

2.

Pelayanan
kefarmasian
langsung oleh apoteker
Ketersediaan obat,alkes dan
sediaan
farmasi
lainnya
komplit, terjamin kualitas
serta keasliannya
Penetapan
harga
sangat
kompetitif
Kerjasama dengan pemasok
atau distributor obat dan alkes
baik
Total Nilai Kekuatan

0,117

4

0,468

0,112

3

0,336

0,112

4

0,448

0,112

3

0,336

3.

4.
5.

2,012

Kelemahan
6.
7.
8.
9.

10.

Ruang usaha dan tempat
parkir terlalu kecil
Kesulitan dalam mendapatkan
apoteker yang berkualitas
Permodalan
masih
menggunakan modal pribadi
Papan nama apotek tidak
kelihatan/tertutupi
papan
nama usaha lain disekitar
lokasi apotek
Keuangan
usaha
kadang
digabung untuk kepentingan
pemilik
Total Nilai Kelemahan

Total Nilai Kekuatan dan Kelemahan

0,067

4

0,268

0,100

3

0,300

0,100

2

0,200

0,061

2

0,122

0,112

3

0,336

1,226
3,238
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Tabel 4.21: Matriks EFE Apotek Merah
No

Faktor Eksternal

Bobot

Peringkat

Nilai

Peluang
1.
2.

3.
4.

Segmentasi pasar luas untuk
semua kalangan
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
untuk
swamedikasi
Peluang kerjasama dalam
pelayanan BPJS
Gencarnya promosi obat dan
alkes di media elektronik
Total Nilai Peluang

0,143

3

0,429

0,125

3

0,375

0,143

3

0,429

0,143

3

0,429
1,662

Ancaman
5.
6.

7.
8.

Persaingan bisnis antar apotek
yang semakin ketat
Banyaknya kompetitor yang
menggunakan
startegi
penetapan harga yang rendah
dalam pemasaran produknya
Harga obat dan alkes yang
cenderung meningkat terus
Ancaman banjir dan listrik
padam pada musim penghujan
yang
mempengaruhi
pelayanan kefarmasian
Total Nilai Ancaman

0,098

4

0,392

0,089

2

0,178

0,116

2

0,232

0,143

3

0,429

Total Nilai Peluang dan Ancaman

1,231
2,893

4.4.2. Tahap Pencocokan
4.4.2.1. Analisis Matriks IE (Internal-Eksternal)
Tahap ini merupakan tahap pencocokan dengan memasukkan hasil
pembobotan dan peringkat pada matriks EFE dan IFE kedalam matriks IE. Total
nilai tertimbang pada matriks EFE dan IFE akan berada pada kisaran 1,0
(terendah) hingga 4,0 (tertinggi), dengan nilai rata-rata 2,5. Matriks IE
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mempunyai sembilan sel strategi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga sel
strategi utama, yaitu:
1. Growth and Build (tumbuh dan bina) berada dalam sel I, II, dan IV. Strategi
yang cocok adalah intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan
pengembangan produk) atau integrasi (integrasi kebelakang, integrasi kedepan
dan integrasi horizontal).
2. Hold and Maintain (pertahankan dan pelihara) dilakukan untuk sel III, V, dan
VII. Strategi umum yang dipakai adalah penetrasi pasar dan pengembangan
produk.
3. Harvest or Divest ( panen atau divestasi) dipakai untuk sel VI, VIII, dan IX.
Strategi umum yang dipakai adalah strategi divestasi, strategi diversifikasi
konglomerat, dan strategi likuidasi.
Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh hasil IFE sebesar 3,238 dan EFE
sebesar 2,893. Angka tersebut selanjutnya dapat menggambarkan posisi bisnis
dari Apotek Merah melalui Matriks IE.
Total Skor IFE

4.0

3.0

2.0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3.0
Total Skor EFE

1.0

2.0
1.0
Gambar 4.6 : Matriks IE Apotek Merah

83

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Posisi bisnis Apotek Merah melalui Matriks IE menunjukkan Growth and
Build (tumbuh dan bina) karena berada pada posisi IV. Strategi yang cocok adalah
intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau
integrasi (integrasi ke belakang, integrasi ke depan dan integrasi horizontal).
4.4.2.2.Kuadran Analisis SWOT
Untuk kuadran analisis SWOT usaha atau bisnis Apotek Merah dapat
diihitung sebagai berikut:
Nilai Faktor Internal

= Kekuatan – Kelemahan
= 2,012– 1,226
= 0,786

Nilai Faktor Eksternal = Peluang – Ancaman
= 1,662– 1,231
= 0,431
PELUANG

KELEMAHAN

KEKUATAN

ANCAMAN

Gambar 4.7: Matriks SWOT Apotek Merah
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Kuadran Analisis SWOT Apotek Merah menunjukkan posisinya berada
pada kuadran I sehingga diperlukan pemilihan strategi yang berupa penggunaan
setiap kekuatan internal apotek untuk memanfatkan setiap peluang eksternal yang
muncul, mengatasi kelemahan internal, dan menghindari ancaman ekternal.
Dengan demikian, penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk,
integrasi, diversifikasi, maupun kombinasi dari semuanya dapat dilakukan oleh
Apotek Merah. Oleh karena itu fokus dan arah strategi yang dapat dilakukan
Apotek Merah adalah:
1) Meningkatkan kepuasan konsumen, pasien dan pelanggan.
2) Meningkatkan daya saing terhadap pesaing langsung maupun tidak langsung.
3) Meningkatkan motivasi melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas
sumberdaya manusia.
4) Meningkatkan ketersediaan obat dan alkes serta sediaan farmasi lainnya.
4.4.3. Tahapan Keputusan
4.4.3.1. Tahap keputusan berdasarkan Matriks IE.
Posisi bisnis Apotek Merah melalui Matriks IE menunjukkan Growth and
Build (tumbuh dan bina) karena berada pada posisi IV. Strategi yang cocok adalah
strategi intensif yaitu melalui pengembangan pasar dan pengembangan produk.
Pengembangan pasar (market development) Apotek Merah dilakukan
dengan pengenalan produk (sediaan farmasi) dan jasa pelayanan kefarmasian saat
ini ke lokasi yang baru jika lokasi yang baru nanti memiliki geografis yang
berbeda (bukan terletak di Jl. Solo KM 7 sampai KM 9 seperti yang diharapkan
dalam tahap perencanaan).
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Strategi pengembangan produk (product development) dilakukan Apotek
Merah dengan meningkatkan kualitas pelayanan jasa kefarmasian oleh apoteker
yang

berpengalaman

selama

apotek

buka.

Peningkatan

pelayanan

jasa

kefarmasian ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan
konsumen, pasien dan pelanggan.
4.4.3.2. Tahap keputusan berdasarkan Kuadran Analisis SWOT.
Kuadran Analisis SWOT Apotek Merah menunjukkan posisinya berada
pada kuadran I (ekspansi) sehingga diperlukan pemilihan strategi intensif yang
berupa penggunaan setiap kekuatan untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada.
Posisi tersebut mengarah pada strategi Strengts – Opportunities (SO) yaitu :
1) Peningkatan penjualan obat, alkes dan sediaan farmasi lainnya melalui
pelayanan kefarmasian yang komprehensif langsung oleh apoteker dan
penetapan harga yang kompetitif untuk memenangkan persaingan bisnis
apotek.
2) Peningkatan kerjasama dengan produsen dan pemasok untuk mendapatkan
produk yang berkualitas dan efisiensi distribusi sehingga apotek memiliki
keunggulan kompetitif dalam hal harga dan pelayanan di bandingkan
kompetitor.
4.5. Manajemen Risiko
Manajemen risiko Apotek Merah diperlukan untuk mengidentifikasi risiko
potensial yang akan dihadapi dan bagaimana mengelola resiko potensial tersebut
supaya apotek dapat terhindar dari kerugian ( khususnya kerugian dari segi
finansial) yang sekecil atau seminimal mungkin.
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Adapun bentuk risiko potensial yang akan dihadapi dalam pengembangan
usaha Apotek Merah

dan solusi atau pengelolaan risiko tersebut tersaji dalam

Tabel 4.22 dibawah ini:
Tabel 4.22 : Bentuk dan Pengelolaan Resiko Potensial Apotek Merah
No.
1.

Bentuk Resiko

Solusi / Pengelolaan

Sediaan Obat dan Alkes Penyimpanan obat dan alkes menggunakan
Rusak atau Expaired Date metode gabungan FIFO dan FEFO
(ED)

2.

Tingginya persaingan usaha Agar dapat

terus

bertahan

diperlukan

karena banyaknya apotek rencana strategis yang meliputi:
baru yang berdiri

1) Pengelolaan persediaan obat dan alkes
yang komplit dan menjaga kualitas serta
keasliannya

dengan

melakukan

pengontrolan secara periodik.
2) Penetapan

kebijakan

harga

yang

kompetitif (low cost leadership)
3) Pengembangan

SDM

(khususnya

apoteker) secara terus menerus untuk
menunjang pelayanan kefarmasian yang
komprehensif
pesaing

dan

lain

berbeda

dengan

(diferensiasi

dalam

pelayanan kefarmasian)
4) Membina

hubungan

baik

dengan

pemasok dan distributor.
5) Pengadaan

program-program

atau

promosi untuk meningkatkan penjualan,
misalnya program

cek

gula darah,

kolesterol dan asam urat atau program
homecare.
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Tabel 4.22: Bentuk dan Pengelolaan Resiko Potensial Apotek Merah (Lanjutan)
3.

Resiko

terjadinya Jaminan asuransi all risk (PT. Dayin Mitra

kebakaran, gempa bumi dan Abadi)
bencana alam lainnya
4.

Turn over tenaga apoteker 1) Perekrutan tenaga apoteker yang ketat
yang tinggi

untuk mendapatkan SDM yang memiliki
loyalitas yang tinggi.
2) Pelatihan terus menerus / berkelanjutan
untuk meningkatkan kompetensi dalam
pelayanan kefarmasian
3) Manajemen karyawan yang terbuka dan
membangun semangat kreativitas dalam
bekerja tanpa harus menunggu perintah
dari pimpinan
4) Reward and Punishment bagi karyawan
yang berprestasi dan karyawan yang
melanggar aturan apotek.

5.

Risiko

dalam

bidang Kontrak kerja sama dicermati dan kejelasan

kontrak kerja sama yang kerja sama perlu dipahami oleh kedua belah
mengecewakan dan tidak pihak, kalau perlu di notariskan.
berjalan

sesuai

kesepakatan,

dengan
misalnya

kontrak sewa ruang usaha,
kontrak kerja sama dengan
pemasok atau distributor
Dari tabel bentuk dan pengelolaan risiko potensial di atas, Apotek Merah
berusaha menggunakan empat metode untuk mengelola resiko-resiko potensial
tersebut, yaitu : menghindari resiko; mencegah kerugian; mengurangi kerugian
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dan transfer resiko dengan menstransfer resiko kerugian yang memungkinkan
terjadi kepada perusahaan asuransi.
4.6. Strategi Keluar (Exit Strategy)
Terkadang seorang pengusaha tidak pernah tahu apa yang akan dialami
ketika menjalankan usaha atau bisnisnya, terkadang juga tidak mungkin terus
menerus mengurusi usahanya tersebut. Exit strategy dirancang untuk mengatasi
hal ini. Setiap pengusaha yang menjalakan usaha baru selayaknya memikirkan
mengenai bagaimana bisa melakukan pengembalian dana yang ditanamkan oleh
para investor dan kreditor ke perusahaan. Exit strategy juga menggambarkan
bagaimana perusahaan bisa keluar dari kesulitan terutama yang disebabkan oleh
masalah pembiayaan perusahaan.
Exit strategy yang dapat ditempuh Apotek Merah seandainya terjadi
kesulitan pembiayaan perusahaan atau kesulitan keuangan yang tidak dapat
diperbaiki sehingga apotek mengalami kebangkrutan usaha yaitu dengan likuidasi
usaha apotek.
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BAB V
RENCANA AKSI
5.1. Waktu dan Kegiatan
Pelaksanaan rencana bisnis yang sudah disusun ini, kemudian
dirumuskan dalam sebuah timeline

dengan waktu pelaksanaan dimulai bulan

Januari 2018. Rencana kegiatan awal yang akan dilakukan adalah pemilihan
lokasi baru dan pengurusan proses perizinan apotek. Dua kegiatan awal tersebut
penting agar kegiatan berikutnya dapat di proses dan diimplementasikan.Rencana
dan waktu kegiatan untuk tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 5.1, sedangkan
rencana keseluruhan kegiatan bisnis dari tahun 2018 sampai 2021 dapat dilihat
dalam lembar lampiran.
Tabel 5.1: Waktu dan Kegiatan Bisnis Apotek Merah Tahun 2018
BULAN
NO
1.

KEGIATAN

2.

Pencarian dan Penetapan Lokasi
Baru
Kontrak Sewa Ruang Usaha

3.

Perizinan Apotek

4.

Mencari Tenaga Apoteker dan
Training
Persiapan dan Penataan Tempat
di Lokasi Baru
Sosialisasi
Pindah
Lokasi
kepada seluruh Stakeholder

5.
6.

1

2

3

4

√

√

√

√ √

5

6

7

√

√
√

8

9

10

11

12

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

7.

Operasional Apotek Merah di
Lokasi yang Baru

√

√

√

8.

Monitoring dan Evaluasi

√

√

√
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Pencarian lokasi baru untuk Apotek Merah dilakukan sejak awal tahun
untuk mendapatkan beberapa alternatif lokasi yang sesuai dengan kriteria yang
diharapkan. Alokasi waktu pencarian lokasi baru kurang lebih 4 bulan, yang
kemudian dilanjutkan dengan penetapan lokasi selama 1bulan dari beberapa
pilihan lokasi alternatif yang tersedia.
Kontrak Sewa dengan pemilik ruang usaha dalam jangka waktu 5 tahun
sesuai dengan jangka waktu izin apotek. Kontrak sewa ruang usaha harus di
notariatkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang saling menguntungkan
antara penyewa dan pemilik ruang usaha.
Pengurusan perizinan apotek untuk apotek yang pindah lokasi memerlukan
waktu yang cukup panjang, yaitu antara 4 sampai 6 bulan. Pengurusan izin apotek
meliputi: pengurusan izin gagangguan / HO; pemeriksaan kualitas air oleh Dinas
Kesehatan setempat; rekomendasi dari Organisasi Profesi (IAI); dan pengurusan
surat izin apotek.
Rekrutmen dan seleksi karyawan untuk mencarai tenaga farmasi atau
apoteker selama kurang lebih 4 bulan. Rekrutmen dan seleksi apoteker dilakukan
untuk

menunjang

pelayanan

kefarmasian

di

Apotek

Merah

dengan

memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai
KEPMENKES yang berlaku.
Persiapan dan penataan tempat dilokasi yang baru memerlukan waktu 2
sampai 3 bulan, dimulai dari pembersihan dan pengecatan ulang ruang usaha,
pemasangan rak dan etalase obat, pemasangan lampu penerangan dan setting alur
operasional kerja berdasarkan layout bangunan yang telah dibuat sebelumnya.
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Sosialisasi pindah lokasi kepada seluruh stakeholder apotek dilakukan
secara langsung dengan memberitahukan kepada setiap pasien, konsumen atau
pihak pemasok / distributor obat yang datang ke Apotek Merah dan melalui
spanduk pengumuman yang ditempel di apotek.
Operasional Apotek Merah dilokasi yang baru diharapkan dapat dimulai
pada bulan Oktober 2018 sesuai dengan surat izin apotek yang telah habis masa
berlakunya pada bulan tersebut.
Evaluasi dan Monitoring operasional apotek dilakukan sejak Apotek
Merah memiliki surat izin apotek dari Bupati Sleman dan apotek telah memulai
operasionalnya di tempat atau lokasi yang baru.
5.2. Penanggung Jawab
Masing-masing karyawan bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang
dilakukannya berdasarkan uraian tugas (job description) yang diberikan. Semua
personil mulai dari pembantu umum, kasir, dan Apoteker Pendamping bertanggung
jawab kepada Apoteker Pengelola Apotek yang sekaligus sebagai pemilik apotek.
Apoteker Pengelola Apotek bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
pengelolaan dan keberlanjutan bisnis apotek mulai dari operasional apotek, keuangan
dan penjualan apotek, sumberdaya manusia serta pelayanan kefarmasian dan
pelaporan obat ke Dinas Kesehatan menjadi tanggung jawabnya.
Apoteker Pendamping bertanggung jawab terhadap pelayanan kefarmasian
ketika Apoteker Pengelola Apotek tidak

berada di apotek. Selain itu Apoteker

Pendamping bertanggung jawab dalam membuatlaporannarkotika, psikotropika dan
resep serta prekusor kepada Dinas Kesehatan setempat.
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Kasir dan pembantu umum bertanggung jawab terhadap kelancaran
opersaional apotek dari aspek keuangan

dan kebersihan apotek. Semua karyawan

apotek dari masing-masing bagian tersebut wajib memberikan laporan atas kinerjanya
kepada Apoteker Pengelola Apotek setiap akhir bulan untuk dilakukan evaluasi
terhadap kinerja mereka.
5.3 Ukuran Kinerja

Ukuran kinerja dibuat agar setiap personil atau karyawan yang
menjalankan tugasnya tidak keluar dari uraian tugas yang diberikan dan dapat
mencapai target yang harus dicapai. Ukuran kinerja didasarkan atas kegiatan yang
dilakukan oleh masing-masing personel didalamnya. Ukuran kinerja dari masingmasing kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Teknis Operasional.
a. Waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien atau konsumen
(cepat, tepat dan teliti)
b. Kontinyuitas ketersediaaan obat, alkes dan sediaan farmasi lainnya di apotek
c. Membuat laporan terkait kinerja operasional dan laporan obat secara berkala
setiap bulannya.
d. Membuat laporan keuangan dan perkembangan apotek setiap tiga bulan
sekali
2. Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Hubungan dengan Pelanggan
a. Mendokumentasikan konseling dan pemberian informasi obat (PIO) kepada
pasien atau konsumen
b. Mendokumentasikan pelayanan homecare
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3. Kegiatan Pendukung lainnya yang dapat memperlancar operasional apotek,
misalnya mengecek persediaan kantong obat, etiket dan uang recehan untuk
kembalian pembelian obat oleh pasien atau konsumen.
Ukuran kinerja pada awal berjalannya apotek di lokasi yang baru adalah
bagaimana apotek mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dalam proyeksi
finansial. Ukuran kinerja minimal adalah sesuai dengan skenario normal pada
proyeksi finansial. Sedangkan untuk dapat memperluas pasar atau pelanggan,
apotek harus dapat mencapai efisiensi dan menjaga kualitas obat dan pelayanan
kefarmasiannya sehingga visi apotek untuk terus berkembang dan berkelanjutan
dapat tercapai.
5.4. Implementasi Strategi 7-S Framework-MC. Kinsey
Setelah didapatkan alternatif strategi maka selanjutnya dapat dirumuskan
kedalam tahapan implementasi strategi dengan menggunakan 7-S FrameworkMC. Kinsey. Implementasi strategi dengan menggunakan 7-S Framework-MC.
Kinsey disertai dengan taktik-taktik atau aksi meliputi:
Strategi

:

Strategi yang dipiih adalah strategi kepemimpinan biaya dan
diferensiasi

pelayanan

kefarmasian

dengan

melakukan

maka

diperlukan

pengembangan pasar dan produk
Skill

:

Untuk

menerapkan

strategi

tersebut

ketrampilan dan kompetensi apoteker yang handal.
Taktik : Pengalaman

pemilik atau Apoteker Pengelola

Apotek yang baik dibidang kefarmasian khususnya bisnis
apotek menjadi modal utama dalam mengembangkan
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kompetensi karyawan dibawahnya.
Shared Values

:

mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai- nilai seperti
kejujuran, kedisiplinan dan komitmen yang akan membawa
Apotek Merah

menjadi apotek yang mensejahterakan dan

berkelanjutan.
Staff

:

Taktik : perekrutan, seleksi dan pengembangan karyawan di
Apotek

Merah

dengan

berbasis

kompetensi

seperti

kemampuan berkomunikasi yang baik, jujur dan bisa
dipercaya serta penguasaan product knowledge di bidang
kefarmasian yang baik.
Style

:

Taktik : menerapkan gaya manajemen the analytical yaitu
berorientasi pada hasil dan tujuan yang bisa dicapai dengan
melakukan pendekatan analisa yang masuk akal.

Sistem

:

Untuk sistem sendiri sebenarnya perlu ada beberapa evaluasi
terkait operasional dan keuangan perusahaan. Diharapkan
keuangan apotek dan keuangan pribadi pemilik tidak
dicampur atau dibedakan untuk mengetahui perkembangan
bisnis apotek.

Struktur

:

Apotek Merah memiliki 3 struktur utama yaitu operasional,
administrasi dan keuangan, serta pelayanan kefarmasian.
Taktik untuk mencapai strategi ini sebaiknya dalam struktur
organisasi

apotek

ditambahkan

tenaga

apoteker

yang

berpengalaman.
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DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Kuesioner untuk Data Apotek
1. Profil APOTEK
Nama Usaha

:

Pendiri

:

Tahun Berdiri

:

Alamat & Nomer Telp

:

Email

:

Bentuk Badan Usaha

:

Bidang Usaha

:

2. Visi, Misi dan Tujuan Apotek
(Tujuan yang ingin dicapai Apotek: Tujuan Jangka Pendek, Menengah dan Tujuan Jangka
Panjang)
3. Gambaran Umum Apotek
a. Sejarah Singkat Berdirinya Apotek
b. Struktur Organisasi Apotek
c. Operasional Apotek (Proses Bisnis)
d. Pemasaran / Marketing : Segmen Pasar & Strategi Pemasaran (Marketing Mix)
e. Personalia/SDM (jumlah karyawan dan Key Person Apotek)
f. Kondisi Keuangan
g. Manajemen Informasi & Teknologi
4. Lingkungan Eksternal Perusahaan / Apotek
a. Konsumen
b. Pesaing
c. Pemasok / Distributor
d. Ancaman Pendatang baru Potensial
e. Ancaman Produk Pengganti
f. Regulasi
g. Tren Sosial dan Teknologi
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5. Isu Strategis
(Masalah utama yang saat ini sedang dihadapi oleh Apotek)
6. Sasaran Prioritas
(Dirumuskan melalui Focus Group Discussion / FGD)
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100
100
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Lampiran 2 : Kuesioner Riset SWOT
1. Profil Responden
Nama Responden

:

Jabatan

:

Email dan Nomer HP

:

Apakah Anda bersedia untuk memberikan informasi dan penilaian terkait riset SWOT?
(beri lingkaran pada salah satu jawaban) :
(1) Ya
2.

(2) Tidak

Identifikasi Indikator / Butir-Butir Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang
Apotek
a. Faktor Kekuatan Apotek
No.
1. Indikator Kekuatan 1
2. Indikator Kekuatan 2
3. Indikator Kekuatan 3
4. Indikator Kekuatan 4
5. Indikator Kekuatan 5
b. Faktor Kelemahan Apotek
No.
1. Indikator Kelemahan 1
2. Indikator Kelemahan 2
3. Indikator Kelemahan 3
4. Indikator Kelemahan 4
5. Indikator Kelemahan 5
c. Faktor Peluang Apotek
No.
1. Indikator Peluang 1
2. Indikator Peluang 2
3. Indikator Peluang 3
4. Indikator Peluang 4
d. Faktor Ancaman Apotek
No.
1. Indikaror Ancaman 1
2. Indikaror Ancaman 2
3. Indikaror Ancaman 3
4. Indikaror Ancaman 4

Kekuatan

Kelemahan

Peluang

Ancaman

101
101
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3.

Penilaian atau Pembobotan
Penentuan bobot pada setiap variabel digunakan skala 1,2,3. Penilaian untuk setiap skala
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1

= jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal

2 = jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal
3

= jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal

a. Silahkan beri bobot pada faktor internal (kekuatan dan kelemahan) berikut:

Faktor
Internal
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Total

Bobot

Total
Keterangan Indikator :
A = Indikator Kekuatan 1
B = Indikator Kekuatan 2
C = Indikator Kekuatan 3
D = Indikator Kekuatan 4
E = Indikator Kekuatan 5
F = Indikator Kelemahan 1
G = Indikator Kelemahan 2
H = Indikator Kelemahan 3
I = Indikator Kelemahan 4
J = Indikator Kelemahan 5
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b. Silahkan beri bobot faktor eksternal (peluang dan ancaman) berikut:
Faktor Eksternal
A
B
C
D
E
F
G
H

A

B

C

D

E

F

G

H

Total

Bobot

Total
Keterangan Indikator :
A = Indikator Peluang 1
B = Indikator Peluang 2
C = Indikator Peluang 3
D = Indikator Peluang 4
E = Indikaror Ancaman 1
F = Indikaror Ancaman 2
G = Indikaror Ancaman 3
H = Indikaror Ancaman 4

4. Pemberian Peringkat (Rating)
a. Kekuatan
Berilah tanda (√) pada Kolom peringkat
No.

Kekuatan

Sangat lemah
1

1.
2.
3.
4.
5.
b.

Peringkat
Lemah
Kuat
2

3

Sangat
kuat
4

Seberapa kuat pengaruh indikator kekuatan 1
terhadap Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator kekuatan 2
terhadap Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator kekuatan 3
terhadap Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator kekuatan 4
terhadap Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator kekuatan 5
terhadap Apotek
Kelemahan
103
103
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Berilah tanda (√) pada Kolom peringkat
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Kelemahan

Sangat
kuat
4

Peringkat
kuat lemah
3

2

Sangat
lemah
1

Seberapa kuat pengaruh indikator kelemahan 1
terhadap Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator kelemahan 2
terhadap Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator kelemahan 3
terhadap Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator kelemahan 4
terhadap Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator kelemahan 5
terhadap Apotek

c. Peluang
Berilah tanda (√) pada Kolom peringkat
No.

1.
2.
3.
4.

Peluang

Sangat
lemah
1

Peringkat
Lemah Kuat
2

Sangat
kuat
4

3

Seberapa kuat pengaruh indikator peluang 1 terhadap
Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator peluang 2 terhadap
Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator peluang 3 terhadap
Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator peluang 4 terhadap
Apotek

d. Ancaman
Berilah tanda (√) pada Kolom peringkat
No.

1.
2.
3.
4.

5.

Ancaman

Sangat
kuat
4

Peringkat
kuat lemah
3

2

Sangat
lemah
1

Seberapa kuat pengaruh indikator ancaman 1
terhadap Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator ancaman 2
terhadap Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator ancaman 3
terhadap Apotek
Seberapa kuat pengaruh indikator ancaman 4
terhadap Apotek
Perhitungan Internal Factor Evaluation (IFE)
104
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No.
Faktor Internal
Bobot
Kekuatan
1.
Indikator Kekuatan 1
2.
Indikator Kekuatan 2
3.
Indikator Kekuatan 3
4.
Indikator Kekuatan 4
5.
Indikator Kekuatan 5
Total Nilai Kekuatan
Kelemahan
6.
Indikator Kelemahan 1
7.
Indikator Kelemahan 2
8.
Indikator Kelemahan 3
9.
Indikator Kelemahan 4
10. Indikator Kelemahan 5
Total Nilai Kelemahan
Total Nilai Kekuatan dan Kelemahan

Peringkat

Nilai

Peringkat

Nilai

6. Perhitungan Eksternal Factor Evaluation (EFE)
No.
Faktor Eksternal
Bobot
Peluang
1.
Indikator Peluang 1
2.
Indikator Peluang 2
3.
Indikator Peluang 3
4.
Indikator Peluang 4
Total Nilai Peluang
Kelemahan
5.
Indikaror Ancaman 1
6.
Indikaror Ancaman 2
7.
Indikaror Ancaman 3
8.
Indikaror Ancaman 4
Total Nilai Ancaman
Total Nilai Peluang dan Ancaman
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7. Penyusunan Matriks Internal dan Eksternal (IE)

8. Penyusunan Matriks SWOT
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Lampiran 4 : Laporan Hasil Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) di Apotek Merah
Topik Pembahasan

1. Sosialisasi Maksud dan Tujuan FGD
2. Identifikasi Permasalahan yang dihadapi Apotek Merah

Tujuan FGD

1. Mensosialisasikan kepada key person maksud dan tujuan perlu diadakannya FGD untuk menganalisis semua aspek lingkungan
internal dan eksternal Apotek Merah dalam perumusan strategi untuk pengembangan usaha.
2. Sebagai identifikasi awal untuk mengetahuai alasan mengapa Apotek Merah akan pindah lokasi dan ingin dikembangkan.
3. Mengetahui akar permasalahan yang di hadapi apotek sebagai isu strategis dalam pengembangan usaha

Waktu dan Tempat

6 Januari 2017, di Apotek Merah Jl. Solo KM 9

Jumlah Peserta

4 Orang

Hasil Diskusi

1. Peneliti dan Key person sepakat membuat jadwal serta topik-topik pembahasan yang akan dianalisis
2. Masalah utama yang saat ini sedang dihadapi oleh Apotek


Seringnya listrik padam ketika musim hujan, padahal lokasi lain jarang (sebelah barat pasar)



Sejak 2 tahun terakhir, khususnya pada awal musim hujan air selokan didepan apotek sering meluap.



Harga sewa ruang usaha informasinya akan naik 30% sampai 40%.



Ruang usaha terlalu kecil atau sempit sehingga kadang kala pada jam-jam sibuk apotek, pelayanan kefarmasian menjadi
tidak optimal.



Tempat parkir mobil yang kurang memadahi.

3. Apotek Merah berencana pindah lokasi dan sekaligus ingin mengembangkan bisnis / usahanya setelah berakhir kontrak sewa ruang
usaha pada Oktober 2018 mendatang.
4. Perlu disusun rencana bisnis yang detail untuk pengembangan usaha Apotek Merah
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Topik Pembahasan

Tujuan FGD

Perencanaan Pengembangan Apotek Merah dari aspek :


Permodalan / Pendanaan Bisnis



Operasional Apotek



Sumber Daya Manusia



Pemasaran (Penetapan Harga)

Mendeskripsikan rencana dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk penegembanagan apotek, yaitu bagaimana mendapatkan
permodalan, bagaimana rencana operasioanal apotek akan dijalankan, apakah SDM akan ditambah atau dikurangi untuk mendukung
operasioanal apotek serta strategi pemasaran apa yang akan diterapkan untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen dan
pelanggan

Waktu dan Tempat

13 Januari 2017 di Apotek Merah Jl. Solo KM 9

Jumlah Peserta

4 orang

Hasil Diskusi

1. Rencana sumber dana / permodalan untuk pengembangan apotek yaitu sebagian dari pemilik, sebagian lagi pinjam / utang ke bank.
Bank yang dipilih adalah BPR Karang Waru Pratama, dengan alasan apotek pernah melakukan peminjaman modal di BPR Karang
Waru pada tahun 2011 dan yang kedua komunikasi antara pemilik apotek dengan staff serta direktur di BPR Karang Waru Pratama
masih terjalin baik sampai saat ini. Bunga pinjaman yang bisa dinego serta persyaratan dan proses yang tidak berbelit-belit juga
menjadi alasan pemilik apotek untuk bekerjasama dengan BPR Karang Waru Pratama dalam peminjaman modal usaha.
2.

Rencana operasional apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, alkes serta sediaan farmasi
lainnya akan dibikin seefisien mungkin. Langkah-langkah yang akan dilakukan apotek untuk peningkatan keefisienan oprasional
apotek :


Perencanaan obat,alkes dan sediaan farmasi lain didasarkan pada perputaran produk tersebut (fast moving atau slow moving)
serta berdasarkan permintaan dan faktor cuaca / pergantian musim.
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Pemilihan pemasok / distributor berdasarkan reputasi,kebijakan dalam proses pengadaan serta kepercayaan yang terjalin selama
ini. Rencananya akan dipilih 20 sampai 25 pemasok yang betul-betul memiliki reputasi yang baik dan sudah teruji
pelayamnannya, dimana sebelumnya apotek Merah bekerja sama dengan 40-an distributor dalam pengadaan obat,alkes dan
sediaan farmasi lainnya.



Penyimpanan dilakukan dengan metode gabungan antara FEFO dan FIFO



Pendistribusian akan dilakukan langsung oleh tenaga farmasi (apoteker) dengan pemberian informasi obat yang komprehensif
serta program home care terhadap pasien geriatri di perumahan pensiunan TNI AU akan ditingkatkan untuk meningkatkan
penjualan serta kepuasan pelanggan dan tentu citra apotek sendiri.



Sistem operasional harus didukung oleh pemilihan lokasi yang representatif, SDM yang berpengalaman dan ketersediaan obat,
alkes serta sediaan farmasi lain yang baik.

3.

SDM apotek masih menggunakan SDM sebelumnya, rencananya apoteker akan ditambah 1 orang sehingga terdapat 3 apoteker (1
apoteker pengelola dan 2 apoteker pendamping). Tenaga administrasi akan menjadi kasir sehingga kasir dipegang 2 orang, pembantu
umum akan ditambah satu orang lagi untuk ditempatkan pada shif siang. Total SDM Apotek Merah rencananya menjadi 7 orang.
Semua SDM memiliki tanggung jawab sesuai jobdesk masing-masing.

4.

Strategi pemasaran yang akan diterapkan Apotek Merah dalam pengembangan usahanya selain 3 hal diatas (tempat/lokasi, SDM,
ketersediaan produk) adalah penetapan harga. Penetapan harga rencananya akan menggunakan margin yang cukup rendah yaitu 5%
untuk OTC dan 15% untuk ethical. Diharapkan dengan strategi low cost leadership ini volume penjualan akan meningkat dan
keberlanjutan operasional apotek tetap terjadi dalam jangka yang panjang.
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Topik Pembahasan

1. Penyusunan proyeksi pendapatan, biaya operasional atau pengeluaran apotek
2. Analisis investasi keuangan / kelayakan uasaha
Menyusun laporan keuangan (laporan laba rugi / income statement) berdasarkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran apotek secara

Tujuan FGD

cukup realistis dan berdasarkan kondisi internal dan eksternal apotek sehingga dapat ditentukan kelayakan rencana bisnis yang akan
dijalankan.
Waktu dan Tempat

20 Januari 2017 di Apotek Merah Jl. Solo KM 9

Jumlah Peserta

3 orang

Hasil Diskusi

1. Proyeksi pendapatan apotek berdasarkan penjualan resep,Obat Wajib Apotek / OWA, OTC,alkes dan pendapatan lain-lain
2. Proyeksi pengeluaran apotek berdasarkan biaya untuk pembelian obat,alkes dan sediaan farmasi lain serta biaya operasional apotek
seperti gaji, biaya sewa tempat, biaya administrasi dan umum.
3.

Proyeksi pendapatan dan pengeluaran kemudian disusun laporan laba rugi dalam jangka waktu 5 tahun dengan asumsi bahwa
pendapatan atau penjualan naik 10% pertahun,pengeluaran berupa HPP sebesar 74% dari pendapatan serta biaya operasional yang
diasumsikan naik 3% pertahunnya.

4.

Analisis investasi keuangan / kelayakan usaha dilakukan dengan metode NPV, IRR dan PP. Tiap metode memiliki parameter atau
tolok ukur terhadap nilai yang dihasilkan sehingga dari parameter tersebut dapat diketahui apakah rencana bisnis yang akan
dijalankan untuk pengembangan usaha Apotek Merah layak dilakukan atau tidak, menguntungkan atau justru merugikan
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Topik Pembahasan

Tujuan FGD

Analisis SWOT meliputi:


Identifikasi Indikator atau Butir- Butir SWOT



Pemberian bobot dan peringkat



Penyusunan Matriks IE dan Matriks SWOT



Perumusan Strategi Alternatif

Menganalisis kekuatan dan kelemahan apotek berdasarkan faktor-faktor internal dan peluang serta ancaman yang akan dihadapi apotek
berdasarkan faktor-faktor eksternal sehingga dapat dirumuskan strategi-strategi alternatif yang dapat digunakan / diimplementasikan
Apotek Merah untuk memenangkan persaingan dan mengembangkan usaha / bisnisnya

Waktu dan Tempat

27 Januari 2017 di Apotek Merah

Jumlah Peserta

4 orang

Hasil Diskusi

1. Berdasarkan faktor internal dan eksternal Apotek Merah dilakukan identifikasi indikator berupa butir-butir kekuatan,kelemahan,
peluang dan ancaman (SWOT) yang dimiliki Apotek Merah kemudian dilakukan perhitungan serta perumusan strategi alternatif.
2.

Perhitungan indikator / butir-butir SWOT berupa pembobotan dan pemberian peringkat dengan skala 1,2,3,4. Skala tersebut
menunjukkan seberapa penting pengaruh indikator / butir-butir SWOT terhadap Apotek Merah.

3.

Data kuantitatif dari perhitungan bobot dan peringkat kemudian diolah dalam suatu matriks, yaitu matriks internal dan eksternal
(Matriks IE) dan Matriks SWOT yang menunjukkan posisi / keberadaan Apotek dalam menghadapi peluang dan ancaman
berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dari keberadaan / posisi apotek tersebut dapat dirumuskan strategi-strategi
alternatif yang dapat digunakan Apotek Merah untuk mengembangkan usahanya.

4. Dari strategi-strategi alternatif yang dihasilkan pemilik usaha memilih satu atau dua strategi yang sesuai dan cocok untuk diterapkan
guna pengembangan usaha Apotek Merah
5. Data perhitungan bobot dan peringkat serta penyusunan Matriks IE dan SWOT dijabarkan dalam lembar tersendiri
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Topik Pembahasan

1. Implementasi Strategi melalui Rencana dan Aksi
2. Manajemen Risiko

Tujuan FGD

1. Merencanakan implementasi strategi alternatif yang dipilih dalam suatu rencana dan aksi. Kapan akan dilaksanakan, siapa yang
bertanggung jawab dan bagaimana kinerja tersebut diukur.
2. Mengelola resiko-resiko potensial yang mungkin terjadi selama aksi pelaksanaan / implementasi strategi dalam suatu manajemen
risiko untuk mengurangi kerugian terutama kerugian finansial.

Waktu dan Tempat

4 Februari 2017 di Apotek Merah

Jumlah Peserta

5 orang

Hasil Diskusi

1. Rencana dan Aksi
BULAN
NO
9.

KEGIATAN
PencariandanPenetapanLokasiBaru

10. KontrakSewaRuang Usaha

1 2 3 4 5 6
√ √ √ √ √

7

8

9

10 11 12

√ √
√ √ √ √
√ √

√
√

√
√

13. PersiapandanPenataanTempat di LokasiBaru

√ √

√

√

14. SosialisasiPindahLokasikepadaseluruhStakeholder

√ √

√

√

15. OperasionalApotekMerah di Lokasi yang Baru

√

√

√

16. Monitoring danEvaluasi

√

√

√

11. PerizinanApotek
12. MencariTenagaApotekerdan Training
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Lampiran 5.6.7.

Peramalan Penjualan, Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Biaya
Operasional Apotek Merah dengan Metode Eksponential
Smoothing
Dasar Peramalan : Data Penjualan, Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Biaya Operasional
Apotek Merah Tahun 2015 dan 2016.
Persamaan

:

=

+

(

–

)

dimana:
= Ramalan yang dimuluskan secara eksponensial untuk periode t
= Ramalan yang dimuluskan secara eksponensial untuk periode sebelumnya
= Permintaan aktual periode sebelumnya
α = Konstanta pemulusan alfa yaitu 0,3

1. Peramalan Penjualan Apotek Merah
Periode

Data Aktual & Prediktif
(Dalam Ribuan Rupiah)

Ramalan (

1

2

2015

724.586

= 724.586

2016

765.842

= 724.586 + 0,3 (724.586 – 724.586) = 724.586

2017

842.426

= 724.586 + 0,3 (765.842 – 724.586) = 736.963

2018

926.669

= 736.693 + 0,3 (842.426 – 736.963) = 768.602

2019

1.019.336

= 768.602 + 0,3 (926.669 – 768.602) = 816.022

2020

1.121.269

= 816.022 + 0,3 (1.019.336 – 816.022) = 877.010

2021

1.233.396

= 877.010 + 0,3 (1.121.269 – 877.010) = 950.288

3

Keterangan:
1 = Tahun peramalan
2 = Prediksi key person terhadap penjualan Apotek Merah mulai tahun 2017 (naik 10% per
tahun)
3 = Ramalan penjualan berdasarkan metode Eksponential Smoothing yang akan digunakan
untuk penyusunan laporan laba rugi (income statement) Apotek Merah
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2. Peramalan Harga Pokok Penjualan atau HPP Apotek Merah

Periode

Data Aktual & Prediktif
(Dalam Ribuan Rupiah)

Ramalan (

1

2

2015

542.208

3

= 542.208

2016

563.747

= 542.208 + 0,3 (542.208 – 542.208) = 542.208

2017

597.572

= 542.208 + 0,3 (563.747 – 542.208) = 548.670

2018

633.426

= 548.670 + 0,3 (597.572 – 548.670) = 563.341

2019

671.432

= 563.341 + 0,3 ( 633.426 – 563.341) = 584.367

2020

711.718

= 584.367 + 0,3 (671.432 – 584.367) = 610.487

2021

754.421

= 610.487 + 0,3 ( 711.718 – 610.487) = 640.856

Keterangan:
1 = Tahun peramalan
2 = Prediksi key person terhadap HPP Apotek Merah mulai tahun 2017 (naik 6% per tahun)
3 = Ramalan HPP berdasarkan metode Eksponential Smoothing yang akan digunakan untuk
penyusunan laporan laba rugi (income statement) Apotek Merah
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3. Peramalan Biaya OperasionalApotek Merah

Periode

Data Aktual & Prediktif
(Dalam Ribuan Rupiah)

Ramalan (

1

2

2015

84.110

3

= 84.110

2016

88.677

= 84.110 + 0,3 (84.110 – 84.110) = 84.110

2017

91.337

= 84.110 + 0,3 (88.677 – 84.110) = 85.480

2018

94.077

= 85.480 + 0,3 (91.337 – 85.480) = 87.237

2019

96.889

= 87.237 + 0,3 (94.077 – 87.237) = 89.289

2020

99.806

= 89.289 + 0,3 (96.889 – 89.289) = 91.572

2021

102.800

= 91.572 + 0,3 (99.806 – 91.572) = 94.042

Keterangan:
1 = Tahun peramalan
2 = Prediksi key person terhadap biaya operasional Apotek Merah mulai tahun 2017 (naik 3%
per tahun)
3 = Ramalan biaya operasional berdasarkan metode Eksponential Smoothing yang akan
digunakan untuk penyusunan laporan laba rugi (income statement) Apotek Merah
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Lampiran 8.

Pengukuran Kesalahan Peramalan Penjualan, Harga Pokok
Penjualan (HPP) dan Biaya Operasional Apotek Merah dengan
Metode Mean Absolute Percent Error (MAPE)
∑
Rumus:

MAPE =

1. Penjualan (Dalam Ribuan Rupiah).
Periode
2015

Aktual
724.586

Ramalan
724.586

Kesalahan Persentase Absolut
{(724.586 – 724.586) / 724.586} x 100 = 0%

2016

765.842

724.586

{(765.842 – 724.5860) / 765.842} x 100 = 5,38%

2017

842.426

736.963

{(842.426 – 736.693) / 842.426} x 100 = 12,51%

2018

926.669

768.602

{(926.669 – 768.602) / 926.669} x 100 = 17,05%

2019

1.019.336

816.022

{(1.019.336 – 816.022) / 1.019.336} x 100 = 19,94%

2020

1.121.269

877.010

{(1.121.269 – 877.010) / 1.121.269} x 100 = 21,78%

2021

1.233.396

950.288

{(1.233.396 – 950.288) / 1.233.396} x 100 = 22,95%
TOTAL = 99,61%
MAPE = 99,61% / 7 = 14,23%

2. Harga Pokok Penjualan atau HPP (Dalam Ribuan Rupiah).
Periode
2015

Aktual
542.208

Ramalan
542.208

Kesalahan Persentase Absolut
{(542.208 – 542.208) / 542.208} x 100 = 0%

2016

563.747

542.208

{(563.747 – 542.208) / 563.747} x 100 = 3,82%

2017

597.572

548.670

{(597.572 – 548.670) / 597.572} x 100 = 8,18%

2018

633.426

563.341

{(633.426– 563.341) / 633.426} x 100 = 11,06%

2019

671.432

584.367

{(671.432 – 584.367) / 671.432} x 100 = 12,96%

2020

711.718

610.487

{(711.718 – 610.487) / 711.718} x 100 = 14,22%

2021

754.421

640.856

{(754.421 – 640.856) / 754.421} x 100 = 15,05%
TOTAL = 65,29%
MAPE = 65,29% / 7 = 9,32%
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3. Biaya Operasional (Dalam Ribuan Rupiah).
Periode
2015

Aktual
84.110

Ramalan
84.110

Kesalahan Persentase Absolut
{(84.110 – 84.110) / 84.110} x 100 = 0%

2016

88.677

84.110

{(88.677 – 84.110) / 88.677} x 100 = 5,15%

2017

91.337

85.480

{(91.337–85.480) / 91.337} x 100 = 6,41%

2018

94.077

87.237

{(94.077– 87.237 ) /94.077} x 100 = 7,27%

2019

96.889

89.289

{(96.889 – 89.289) / 96.889} x 100 = 7,85%

2020

99.806

91.572

{(99.806 – 91.572) / 99.806} x 100 = 8,25%

2021

102.800

94.042

{(102.800 – 94.042) / 102.800} x 100 = 8,52%
TOTAL = 43,45%
MAPE = 43,45% / 7 = 6,21%
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Lampiran 9.

Proyeksi Income Statement Apotek Merah Tahun 2017 sampai Tahun 2021
(Dalam Ribuan Rupiah)
No

URAIAN

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Penjualan

736.963

768.602

816.022

877.010

950.288

2.

HPP

548.670

563.341

584.367

610.487

640.856

3.

LabaKotor

188.293

205.261

231.655

266.523

309.432

4.

BiayaOperasional

85.480

87.237

89.289

91.572

94.042

5.

Penyusutan

14.285

14.285

16.667

16.667

16.667

5.

EBIT

88.528

103.739

125.699

158.284

198.723

6.

BungaPinjaman

0

0

13.200

13.200

13.200

7.

EBT

88.528

103.739

112.499

145.084

185.523

8.

Pajak

7.369

7.686

8.160

8.770

9.503

9.

EAT

81.159

96.053

104.339

136.314

176.020

Proyeksi Income Statement Apotek Merah (Rp)
1,000,000,000
900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000

Penjualan

500,000,000

HPP

400,000,000

Biaya Operasional

300,000,000

Laba

200,000,000
100,000,000
0
2017

2018

2019

2020

2021
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Lampiran 10.
Jadwal Rencana Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) untuk
Pengembangan Usaha Apotek Merah
Januari 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

Minggu Pertama Tanggal 6 Januari 2017
1. Sosialisasi Maksud dan Tujuan FGD
2. Penentuan Topik Pembahasan
3. Identifikasi Permasalahan yang dihadapi Apotek Merah
Minggu Kedua Tanggal 13 dan 14 Januari 2017
Perencanaan Pengembangan Apotek Merah dari aspek :
1. Permodalan / Pendanaan Bisnis
2. Operasional Apotek
3. Sumber Daya Manusia
4. Pemasaran (Penetapan Harga)
Minggu Ketiga Tanggal 20 Januari 2017
Analisis Investasi Keuangan dan Analisis Persaingan Apotek (Five Forces Porter)
Minggu Keempat Tanggal 27 Januari 2017
Analisis SWOT meliputi:
1. Identifikasi Indikator atau Butir- Butir SWOT
2. Pemberian bobot dan peringkat
3. Penyusunan Matriks IE dan Matriks SWOT
4. Perumusan Strategi Alternatif
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Minggu Pertama Tanggal 3 dan 4 Februari 2017
1. Pemilihan Strategi yang cocok
2. Implementasi Strategi melalui Rencana dan Aksi
3. Manajemen Risiko
4. Re-viewkembali perencanaan pengembangan Apotek Merah dan strategi yang
dipilih
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Lampiran 11.

Rencana Kegiatan Bisnis Apotek Merah Tahun 2018 sampai 2021
TAHUN
NO.

KEGIATAN

1.
2.

Pencarian dan Penetapan Lokasi Baru
Kontrak Sewa Ruang Usaha

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Perizinan Apotek
Mencari Tenaga Apoteker dan Training
Persiapan dan Penataan Tempat di Lokasi Baru
Sosialisasi Pindah Lokasi kepada seluruh Stakeholder
Operasional Apotek Merah di Lokasi yang Baru
Pelatihan dan Pengembangan Karyawan
Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan (Alkes)
Peningkatan Kerjasama dengan Pemasok dan Suplier
Promosi melalui Personal Selling dan Pemasangan Neon Box
Pengembangan Program Home Care
Kerjasama Dokter Praktek dan BPJS
Kerjasama dengan Perbankan (Pengadaan Alat Debit Card)
Bhakti Sosial melalui Kegiatan Gereja
Monitoring dan Evaluasi

2018
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

2019

2020

2021

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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