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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa 

tahap sebagai berikut: 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang 

kondisi pada saat ini serta mencermati hubungan antara variabel-variabel yang 

ada. 

Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan informasi 

dan data tentang sistem antrean yang ada di pelayanan obat pasien rawat jalan  

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Data tersebut kemudian akan dianalisis 

secara ilmiah berdasarkan metode–metode yang didapat yang sesuai dengan 

teori antrean pada literatur yang tersedia. Tujuan dilakukan analisis data untuk 

mengetahui model sistem antrean, ukuran keefektifan dari model yang 

diperoleh dan melakukan optimasi sistem antrean. Selanjutnya peneliti dapat 

memberikan deskripsi mengenai sistem antrean kepada pihak pelayanan obat 

pasien rawat jalan. Harapannya pihak pelayanan obat pasien rawat jalan RSUP 

dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dapat mengambil keputusan mengenai solusi 

yang tepat dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien rawat jalan.  

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian kasus 

dan lapangan yang dilakukan dengan menganalisis sistem antrean untuk 
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mencapai keefektifan pelayanan obat pasien rawat jalan RSUP dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang 

beralamat di Jalan Krt. Dr. Soeradji Tirtonegoro No.1, Klaten, Jawa Tengah. 

Adapun beberapa alasan dipilihnya lokasi penelitian tersebut, pertama  RSUP 

dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan salah satu rumah sakit yang 

menjadi rujukan bagi masyarakat Klaten sebagai tempat pelayanan kesehatan 

yang menjangkau semua kalangan karena adanya BPJS (Badan Penyelenggara 

jamian Sosial), sehingga dapat meminimalkan biaya berobat. Kedua, 

banyaknya pasien yang berdatangan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, 

karena jumlah pasien yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penyedia 

maka menimbulkan antrean yang padat di berbagai layanan kesehatan di RSUP 

dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Ketiga, memiliki sistem antrean yang 

kompleks dilihat dari antreannya serta alur antreannya yang memiliki beberapa 

phase, misalnya di pelayanan obat pasien rawat jalan.  

Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal  7, 8, dan 13 

Maret 2017 yang dimulai pukul 08.00 – 11.00 WIB.  

C.  Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu metode wawanca, observasi, dan studi 

literatur. Berikut penjelasan mengenai 3 metode tersebut: 
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1. Metode Wawancara 

 Metode wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi 

mengenai sistem antrean yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten bagian pelayanan obat pasien rawat jalan. Tujuan wawancara ini 

adalah untuk mengetahui tugas-tugas dari setiap server yang melayani 

pengambilan obat. 

 Adapun informasi tugas dari server-server maupun petugas di 

pelayanan obat pasien rawat jalan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

sebagai berikut: 

a. Server penerimaan resep   

Bertugas untuk melayani pasien yang telah membawa resep yaitu 

memeriksa kelengkapan resep, kartu berobat, buku catatan obat pasien 

penyakit kronis.  

b. Server penyerahan obat 

Bertugas untuk memanggil pasien yang resep obatnya telah jadi dan 

memberikan Konseling Informasi Edukasi (KIE) mengenai obat yang 

diberikan. 

c. Petugas skining data  

 Bertugas  untuk menyekrining resep dan etiket obat. 

d. Farmasi                                                                                           

Bertugas untuk menyiapkan dan meracik obat dengan mencocokkan 

resep obat yang akan diberikan kepada pasien. 
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 Sistem antrean pelayanan obat pasien rawat jalan RSUP dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian 

pertama yang melayani penerimaan resep dari pasien, bagian kedua 

yaitu menyekrining resep obat, dan bagian ketiga adalah pelayanan 

penyerahan obat. 

 Berdasarkan penelitian ini yang diamati adalah bagian penerimaan 

resep dan pelayanan penyerahan obat karena antrean pasien terjadi pada 

bagian ini. Sedangkan pada skrining resep tidak diamati karena terdapat 

papan tinggi yang menutup tempat penyekrining data sehingga sulit 

untuk dilakukan pengamatan. Selain itu skrining data dilakukan ketika 

petugas penerimaan resep menyerahkan data resep obat pasien kepada 

petugas skrining, sedangkan pasien hanya mengantre ketika 

menyerahkan  resep obat tanpa menunggu sampai skrining selesai, yang 

kemudian pasien masuk ke tahap kedua antrean untuk pengambilan 

obat. 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat dibuat desain antrean 

pelayanan obat pasien rawat  jalan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten sebagai berikut: 
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      Tempat tunggu pasien    Antrean pasien  

Gambar 3.1  Denah sistem antrean pelayanan obat pasien rawat jalan 

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

 

Adapun  alur dalam  pelayanan obat pasien rawat jalan, sebagai berikut: 

1) Pasien yang akan mengambil obat mengantre untuk menyerahkan 

kelengkapan resep, kartu berobat, buku catatan obat pasien penyakit 

kronis kepada server penerimaan resep. Selanjutnya pasien duduk 

ditempat yang telah disediakan untuk menunggu panggilan penerimaan 

obat oleh server penyerahan obat. 

2) Server penerimaan resep kemudian memberikan resep kepada petugas 

penyekrening resep segera melakukan skrining resep dan pemberian 

etiket. Tahap berikutnya adalah penyiapan/ peracikan obat dan 

mengemas obat sebelum diserahkan ke server pengambilan obat. 
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3) Server penyerahan obat melakukan panggilan terhadap pasien sesuai 

nama yang tertera pada kartu berobat dan memberikan Konseling 

Informsi Edukasi (KIE). 

Situasi antrean pada pelayanan obat pasien rawat jalan dapat dilihat 

pada Lampiran 16. Selanjutnya dari informasi mengenai alur dalam  

pelayanan obat pasien rawat jalan diperoleh skema alur antrean pelayanan 

obat pasien rawat jalan di RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten. Pada 

analisis model antrean pelayanan obat pasien rawat jalan terbatas pada 

server penerimaan resep dan server penyerahan obat. Terdapat 1 server 

yang melayani penerimaan resep dan 2 server yang melayani penyerahan 

obat pasien.  

          Berdasarkan wawancara tersebut didapatkan alur sistem antrean berikut:  

 
Gambar 3.2 Alur sistem antrean pelayanan obat pasien rawat jalan 

 

Berdasarkan gambar 3.2 dapat diketahui bahwa sistem antrean tersebut 

memliki model mutiple phase. 
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2. Metode Observasi 

Metode observasi yaitu pengamatan langsung oleh peneliti pada sistem 

antrean pelayanan obat pasien rawat jalan RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro 

Klaten. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang 

berkenaan dengan kedatangan dan kepergian pasien. Adapun 

pengamatannya yaitu: 

(1) Mencatat waktu antara kedatangan dan kepergian pasien yang berturut 

–turut untuk memperoleh waktu antar kedatangan pasien. 

(2) Mencatat jumlah kedatangan pasien dan kepergian pasien dengan  

interval waktu untuk penerimaan resep dipilih 5 menit dan  interval 

waktu untuk penyerahan obat yang dipilih adalah 30 menit. 

3. Metode Studi Literatur 

  Studi literatur yaitu suatu kajian tentang teori, bahan penelitian, 

atau suatu penemuan yang menjadi dasar landasan dalam melakukan 

kegiatan penelitian. 

  Metode studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data 

sekunder berupa meteri tentang teori antrian dan karya tulis mengenai 

analisis sistem antrian yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, website, 

dll. 

D. Analisis Data    

Analisis data dilakukan pada setiap server penerimaan resep dan server 

penyerahan obat. Dalam menganalisis data, perhitungan dilakukan secara 
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manual maupun dengan aplikasi kompuer yaitu MS.Excel, program SPSS dan 

WinQSB. 

Langlah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan kondisi steady state 

Menurut Dimyati & Dimyati (2002: 361) jika sistem antrean telah 

mencapai kondisi steady state, maka probabilitas terjadi 𝑛 kejadian pada 

waktu   dinotasikan       menjadi konstan dan independen terhadap 

waktu. Kondisi steady state dirumuskan sebagai berikut: 

𝜌  
𝜆

𝑐𝜇
   

dengan 𝜌  adalah tingkat kegunaan atau tingkat kesibukan, 𝜆 adalah laju 

kedatangan customer, 𝜇 adalah laju pelayanan customer, dan 𝑐 adalah 

banyaknya server. 

b. Uji distribusi 

Secara umum model antrean diasumsikan jika rata-rata laju 

kedatangan dan rata-rata laju pelayanan mengikuti distribusi Poisson, 

maka waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan berdistribusi 

Eksponensial (Gross & Harris, 1997:16). Untuk menguji distribusi poisson 

pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

c. Menentukan ukuran keefektifan dalam sistem antrean 

Ukuran keefektifan dalam sistem antrean di RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro 

Klaten antara lain:  
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1) Rata-rata jumlah pasien dalam antrean (     

2)  Rata-rata jumlah pasien dalam sistem (    

3) Rata-rata waktu pasien menunggu dalam antrean (  ) 

4) Rata-rata waktu pasien menunggu dalam sistem      

Secara umum, berikut diberikan diagram alir dalam penelitian ini: 
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                    Gambar 3.3 Diagram Alir  Penelitian 
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