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ABSTRAK 

  
Masalah rawat jalan poli tulip Rumah Sakit Syafira Pekanbaru adalah tidak 

memenuhi standar pelayanan minimal rumah sakit untuk waktu tunggu karena 

waktu tunggu ≥ 60 menit, sehingga tidak sesuai dengan peraturan pemerintah 

nomor 65 tahun 2005. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi non 

value added activity dan waste yang paling berpengaruh pada proses pelayanan 

dan memberikan usulan perbaikan terhadap waktu tunggu pelayanan. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah lean yang digunakan untuk 

menghilangkan waste dan tools yang digunakan pada penelitian ini adalah waste 

relationsip matrix yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar waste, root 

cause analysis yang digunakan untuk mengetahui akar penyebab masalah, 

simulasi arena digunakan untuk megetahui usulan jumlah pasien yang dilayani 

dalam 1 kali siklus pelayanan serta waktu tunggu yang seharusnya dan future 

state value stream mapping digunakan untuk mengetahui process cycle efficiency 

proses pelayanan berdasarkan aktivitas dan waktu usulan yang diberikan apakah 

sudah mencapai standar. Hasil dari penilitian ini adalah waste yang berpengaruh 

menyebabkan waste delay adalah waste unnecessary movement dan lost 

oppurtunity to retain or win customers yaitu sebesar 22,11%, akar penyebab 

permasalahan waste delay menurut KASUBAG asuhan dan keperawatan adalah 

tidak adanya sistem yang menghubungkan antar loket sehingga terjadi miss 

communication, hasil simulasi arena jumlah pasien yang dilayani dalam 1 kali 

siklus pelayanan adalah 30 pasien dan waktu tunggu seharusnya yaitu 646 detik 

dan hasil PCE future state value stream mapping adalah sebesar 36,18%. Nilai 

PCE saat ini adalah 16,85% sedangkan nilai PCE untuk aktivitas dan waktu yang 

diusulkan adalah 36,18%. Ini menunjukkan proses pelayanan rawat jalan BPJS 

sudah lean. 

     

Kata kunci: Lean Healhtcare, Value Stream Mapping, Waste Relationship 

Matrix, Root Cause Analysis, Arena. 
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ABSTRACT 

  
The problem of outpatient poly tulip syafira pekanbaru hospital is not meeting the 

minimum hospital service standars for waiting time because of the waiting time ≥ 

60 minute, so it is not in accordance with government regulation number 65 of 

2005. Purpose of this study is to identify the non value added activity and waste 

that most influence the service process and provide suggestions for improving 

service waiting time. The method used in this study is lean which is used to 

eliminate waste and the tools used in this study are the waste relationship matrix 

used to determine the relationship between waste, root cause analysis used to find 

out the root cause of the problem, arena simulation is used to find out the 

proposed number of patient served in one service cycle and the expected waiting 

time and future state value stream mapping is used to determine the process cycle 

efficiency of the service process based on the activity and time of the proposal 

given whether it has reached the standard. The results of this study are waste that 

has an effect on causing waste delay is waste unnecessary movement and lost 

opportunity to retain or win customers that is 22,11%, the root cause of the 

problem of waste delay according to the head of care and nursing is the absence 

of a system that connects the counters so that there is a miss communication, the 

simulation results for the number of patients served in one service cycle are 30 

patient and the waiting time should be 646 second and result PCE future state 

value stream mapping is 36,18%. The current PCE value is 16,85% while the 

PCE value for the proposed activity and time is 36,18%. This shows that the BPJS 

outpatient service process is lean. 

 

Keywords: Lean Healhtcare, Value Stream Mapping, Waste Relationship Matrix, 

Root Cause Analysis, Arena. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Sejalan dengan amanat pasal 28 H, ayat (I) perubahan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan 

negara harus memberikan fasilitas pelayanan kesehatan umum yang layak. 

Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan 

penerapan standar pelayanan minimal menyatakan bahwa indikator SPM adalah 

tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk 

menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi didalam pencapaian suatu 

SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan manfaat pelayanan. 

Standar pelayanan minimal ini bertujuan untuk menyamakan 

pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan 

rujukan atau target nasional. Rumah Sakit Syafira Pekanbaru merupakan salah 

satu sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.  

Jumlah pasien rawat inap tahun 2016-2018 adalah 32.339 orang dan 

jumlah pasien rawat jalan tahun 2016-2018 adalah 145.999 orang. Rumah sakit 

syafira pekanbaru memiliki jumlah pasien paling banyak adalah pada instalasi 

rawat jalan. Instalasi rawat jalan memiliki 4 poliklinik. Persentase jumlah pasien 

pada 4 poliklinik pada tahun 2018 adalah poli anggrek 17,75%, poli bugenvil 

19,85%, poli edelweiss 22,50% dan poli tulip 39,90%. 
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Standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh instalasi rawat 

jalan Rumah Sakit Syafira Pekanbaru adalah jam buka pelayanan 08.00-13.00 

setiap hari kecuali jum’at 08.00-13.00, kepuasan pelanggan ≥ 90% dan waktu 

tunggu ≤ 60 menit (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008). Instalasi rawat 

jalan BPJS poli tulip memiliki jumlah pengunjung paling banyak sehingga sering 

terjadinya penumpukan pasien dan menyebabkan tidak terpenuhinya 3 indikator 

SPM rawat jalan. Penelitian ini juga menyebarkan kuesioner awal kepada 30 

responden untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pelanggan dan keluhan 

pelanggan terhadap instalasi rawat jalan tingkat lanjut lantai II BPJS poli tulip dan 

rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Keluhan Pelanggan 

NO Keluhan Pasien % 

1 Jam buka pelayanan terlalu pagi (mengambil nomor antrian) 50% 

2 Waktu menunggu terlalu lama (pendaftaran BPJS) 100% 

3 Perbedaan fasilitas dengan pasien umum 100% 

4 Perbedaan perlakuan yang diberikan oleh SDM rumah sakit 83,3% 

5 Rata-rata pasien menjawab tingkat kepuasan pelanggan dibawah 

≤ 90% 

100% 

(Sumber: Data Primer, 2019) 

Keadaan instalasi rawat jalan tingkat lanjut lantai II BPJS poli tulip 

tidak terpenuhinya 3 Indikator SPM dapat dilihat pada Gambar 1.1. Indikator 

yang tidak terpenuhi pada gambar yang pertama yaitu jam buka pelayanan yaitu 

jam 06.00 WIB, gambar kedua perbedaan fasilitas yang diberikan dan gambar 

yang ketiga yaitu pasien menumpuk pada ruang tunggu.  

 
Gambar 1.1 Keadaan Yang Tidak Memenuhi SPM 

(Sumber: Data Primer, 2019) 
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Faktor yang menyebabkan standar pelayanan minimal untuk waktu 

menunggu tidak tercapai dapat ditinjau menggunakan metode seven waste. Waste 

yang terdapat di intalasi rawat jalan Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dapat dilihat 

pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Pemborosan yang Terjadi di Rumah Sakit Syafira 

Jenis Pemborosan Contoh pemborosan yang terjadi 

Duplication 1. Pendaftaran kembali karena pelaksanaan 

pendaftaran gagal 

2. Mengulangi tes karena tidak tersedianya 

informasi yang benar 

Delay 1.  Menunggu pendaftaran BPJS dan 

verifikasi kelengkapan data pada 

poliklinik 

2.  Menunggu antrian pengambilan obat 

3.  Menunggu pemeriksaan dan konsultasi 

Unnecessary movement Petugas administrasi BPJS duduk berdiri 

berulang kali, pegawai administrasi berjalan 

mengambil berkas, petugas berjalan 

menggambil kertas surat eligibilitas pasien. 

Unclear communication 1.  Petugas pengambilan obat menyampaikan 

informasi yang tidak jelas dengan pasien 

terkait informasi obat yang diberikan 

2. Pasien tidak menceritakan seluruh 

penyebab timbulnya sakit 

Lost opportunity to retain or 

win customers 

Perawat tidak ramah dengan pasien, petugas 

membedakan golongan pasien, membedakan 

fasilitas. 

Incorrect inventory Pasien yang dilayani melebihi dari 

kesanggupan SDM dan jam buka 

pengambilan nomor antrian melebihi waktu 

yang sudah ditetapkan 

(Sumber: Data Primer, 2019) 
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Alur proses pelayanan pasien rawat jalan BPJS poli tulip dapat dilihat 

pada current state value stream mapping di Lampiran A, permasalahan terjadi 

pada loket pendaftaran BPJS karena waktu siklus untuk proses tersebut rata-rata 1 

jam 26 menit 20 detik dan waktu menunggu untuk melakukan pendaftaran rata-

rata 1 jam 1 menit 10 detik. Proses  menunggu juga dialami saat pasien akan 

melakukan konsultasi dengan dokter waktu siklusnya rata-rata 22 menit 2 detik 

dan waktu untuk menunggu rata-rata 7 menit 30 detik. Total waktu menunggu 

untuk dua proses tersebut sudah melewati standar pelayanan minimal rumah sakit. 

Grafik waktu untuk setiap proses dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

 
Gambar 4.2 Grafik Waktu Aktivitas Setiap Loket 

(Sumber: Data Primer, 2019) 

Pendekatan lean merupakan motode yang digunakan untuk 

menghilangkan pemborosan (waste elimination), memperlancar aliran material 

(pasien) dan informasi serta peningkatan terus menerus (Gasperz, 2006). 

Keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh Fitri yaitu mengenai implementasi 

pendekatan lean healthcare terhadap kualitas pelayanan permasalahan yang dikaji 

adalah waiting time dan untuk mengetahui akar penyebab permasalahan 

menggunakan root cause analysis dan usulan perbaikan yang diberikan adalah 

mengeliminasi waste yang terjadi. Kekurangan pada penelitian ini terdapat pada 

usulan yang diberikan hanya berupa analisa untuk mengurangi waste dan tool root 

cause analysis yang dipilih adalah menggunakan fishbone tetapi hasil pembahasan 

fishbone tidak ada berkaitan dengan perbaikan yang diberikan (Fitri, 2017). 
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Ikhtisari hasil penelitian Putra menggunakan pendekatan lean 

healthcare untuk meminimasi waste mengguakan tools fault tree analysis untuk 

mengetahui waste yang paling berpengaruh yaitu waiting time, usulan perbaikan 

yang diberikan adalah menambah loket pada bagian pendaftaran BPJS dan 

membatasi jumlah pasien. Kekurangan penelitian ini tidak membahas future state 

value stream mapping apabila menambah loket pendaftaran untuk melihat alur 

proses pelayanan tersebut sudah lean atau belum (Putra, 2018).   

Peneliti yang dilakukan Amarasakti K menggunakan lean healthcare 

memiliki keterkaitan pada proses simulasi yang dilakukan, penelitian ini 

merupakan penerapan lean healthcare pada sistem pelayanan BPJS. Hasil 

simulasi penelitian adalah menyeragamkan jam kerja setiap loket sehingga 

turunnya waktu non value added. Kekurangan penelitian ini adalah tidak 

membahas hasil PCE apabila sudah menyeragamkan jam kerja setiap loket 

(Amarasakti K, 2016). 

Penelitian yang dilakukan Setyaningsih merupakan penelitian terhadap 

kepuasan pelanggan terhadap proses pelayanan menggunakan konsep lean serverf, 

keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan adalah bagaimana memperbaiki 

atribut yang terdapat permasalahan. Kekurangan dari penelitian berfokus pada 

pasien dan tidak mempertimbangkan akar penyebab permasalahan dari pihak 

rumah sakit (Setyaningsih, 2015).  

Penelitian yang dilakukan Zahra adalah penggunaan konsep lean 

meningkatkan efisiensi pelayanan berfokus pada bagian farmasi, keterkaitan 

penelitian penyebab permasalah disebabkan oleh kurangnya manajemen pekerja 

dan rumah sakit. usulan perbaikan yang diberikan adalah menambah tenaga kerja 

pada bagian pengerjaan resep obat. Kekurangan penelitian ada pada usulan 

perbaikan yang diberikan karena menambah tenaga kerja dan tidak 

mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan (Zahra, 2015). 

Penggunaan lean healthcare akan mengevaluasi berbagai tahapan 

pelayanan pada instalasi rawat jalan tingkat lanjut pasien BPJS dan mengevaluasi 

aktivitas-aktivitas pelayanan tersebut serta melakukan perbaikan waktu tunggu 

pasien. Evaluasi dan perbaikan ini menggunakan pemetaan aliran dengan 
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pendekatan value stream mapping (VSM), waste relationship matrix (WRM), 

root cause analysis (RCA) dan simulasi sederhana dengan adanya evaluasi 

diharapkan dapat meningkatkan efisien proses pelayanan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang adalah 

“Bagaimana meningkatkan perfomansi alur proses pelayanan pada instalasi rawat 

jalan tingkat lanjut lantai II poli tulip BPJS Rumah Sakit Syafira Pekanbaru?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi non value added activity dan waste yang paling 

berpengaruh pada proses pelayanan pada instalasi rawat jalan tingkat lanjut 

pasien BPJS di poli tulip lantai II Rumah Sakit Syafira Pekanbaru. 

2. Untuk memberikan usulan perbaikan terhadap waktu tunggu pelayanan 

pasien pada instalasi rawat jalan tingkat lanjut pasien BPJS di poli tulip lantai 

II Rumah Sakit Syafira Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan terhadap instalasi rawat jalan tingkat lanjut 

pasien BPJS di poli tulip lantai II Rumah Sakit Syafira Pekanbaru hendaknya 

memiliki manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu pihak peneliti dan Rumah Sakit 

Syafira. Adapun manfaat penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: 

Manfaat yang dirasakan oleh peneliti adalah: 

1. Dapat mengaplikasikan ilmu perkuliahan di industri jasa. 

2. Menambah wawasan tentang konsep lean healthcare khususnya di bidang 

jasa. 

Manfaat bagi Rumah Sakit Syafira Pekanbaru adalah: 

1. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau pertimbangan untuk melakukan 

perbaikan (improvement) di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru. 

2. Dapat mengurangi bahkan menghilangkan pemborosan yang terjadi di Rumah 

Sakit Syafira Pekanbaru. 
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3. Dapat meningkatkan kinerja pekerja khususnya instalasi rawat jalan tingkat 

lanjut pasien BPJS kesehatan di poli tulip lantai II Rumah Sakit Syafira 

Pekanbaru. 

4. Semakin kompetitif dengan instalasi dan rumah sakit lain. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Objek penelitian adalah pasien, pekerja dan proses pelayanan pada instalasi 

rawat jalan tingkat lanjut BPJS poli tulip Rumah Sakit Syafira Pekanbaru. 

2. Waktu Penelitian untuk pengumpulan data dilakukan dari April 2019 – 

Desember 2019. 

3. Loket pendaftaran rawat jalan BPJS yang diteliti hanya 1 loket. 

 

1.6  Posisi Penelitian 

Penelitian tentang lean healthcare sudah pernah diteliti sebelumnya. 

Penelitian tersebut merupakan pendukung yang digunakan dalam membuat 

laporan penelitian ini agar data yang diteliti valid dan tidak menyimpang 

dibuatlah posisi penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.6. 

Tabel 1.3 Posisi Penelitian 

NO Judul dan Penulis Rumusan Masalah Pendekatan 

1 Implementasi Pendekatan 

Lean Healthcare Terhadap 

Kualitas Pelayanan Pada 

Pasien Di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) 

Jogja Di Wirosaban 

(Arini Fauziyyah Fitri) 

Bagaimana minimasi 

waste yang terjadi di 

Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Jogja 

menggunakan 

pendekatan lean 

healthcare? 

Lean Healtcare 

2 Pendekatan Lean Healtcare 

Untuk Meminimasi Waste 

Di Rumah Sakit Mata 

DR.YAP Yogyakarta 

(Ariyan Eka Putra) 

Bagaimana meminimasi 

waste yang terjadi 

menggunakan metode 

lean healthcare? 

Lean Healtcare 

(Sumber: Data Sekunder, 2019) 
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Tabel 1.3 Posisi Penelitian Lanjutan 

NO Judul dan Penulis Rumusan Masalah Pendekatan 

3 Penerapan Lean Healtcare 

Pada Sistem Pelayanan 

BPJS Di Rumah Sakit Jogja 

(Disty Amarasakti K) 

Bagaimana penerapan 

lean healtcare pada 

sistem BPJS di Rumah 

Sakit Jogja? 

Lean Healtcare 

4 Analisis Kualitas Pelayanan 

Rumah Sakit Terhadap 

Pasien Menggunakan  

Pendekatan Lean Servrerf 

(Lean Service Dan Service 

Performance) Studi Kasus 

Rumah Sakit X 

(Ira Setyaningsih) 

Bagaimana tingkat 

kualitas pelayanan dan 

atribut apa saja yang 

perlu perbaikan 

menggunakan 

pendekatan lean serverf? 

 Lean 

SERVPERF  

5 Penggunaan Konsep Lean 

Untuk Meningkatkan 

Efisiensi Pelayanan Instalasi 

Farmasi Rawat Jalan Di 

Rumah Sakit Anna Medika 

Bekasi 

(Dima Lintya Siti Karima 

Zahra) 

Bagaimana penggunaan 

konsep lean untuk 

menjamin alur proses 

pelayanan baru dapat  

berjalan secara konsisten 

dan berkelanjutan? 

Lean Healtcare 

(Sumber: Data Sekunder, 2019) 
 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penyusunan laporan penelitian ini adalah: 

BAB I      PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

batasan masalah, posisi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang konsep dan teori yang relevan tentang metode-

metode yang akan digunakan dalam mengolah data, perhitungan 

ataupun pembahasan yang berhubungan dengan penelitian serta 

mendukung pengumpulan dan pengolahan data. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini disajikan serta penjelasan tentang langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian. 
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BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini disajikan data hasil pembahasan yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan dan penyelesaian dengan metode-metode 

yang digunakan dalam penelitian. Data yang akan dikumpulkan terkait 

dengan alur proses pelayanan instalasi rawat jalan BPJS poli tuli lantai 

II Rumah Sakit Syafira Pekanbaru. 

BAB V    ANALISA 

Bab ini berisikan mengenai analisa hasil pengolahan data yang didapat 

dan dijabarkan kembali dari hasil tersebut.    

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Rumah Sakit 

Rumah sakit merupakan intitusi kesehatan yang melakukan pelayanan 

kesehatan yang didalamnya terdapat tenaga medis profesional yang terorganisir 

baik dari sarana prasarana kedokteran yang permanen, pelayanan kedokteran, 

asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit 

yang diderita pasien. Rumah sakit memiliki berbagai macam jenis pelayanan 

kesehatan yang dapat diunggulkan untuk mempertahankan loyalitas pasien, salah 

satu jenis pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit yaitu pelayanan rawat 

jalan (Supartiningsih, 2017). 

Rawat jalan adalah pelayanan pengobatan di fasilitas pelayanan 

kesehatan dengan tidak harus menginap di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut 

baik di dalam gedung maupun di luar gedung (Sari, 2016).  

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh 

setiap warga secara minimal. Standar pelayanan minimal merupakan spesifikasi 

teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh badan layanan 

umum kepada masyarakat (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008). 

Tabel 2.1 Standar Pelayanan Minimal Rawat Jalan 

Jenis 

Pelayanan 

Indikator Standar 

Rawat Jalan 

Dokter pemberi pelayanan di 

poliklinik spesialis 

100% dokter spesialis 

Ketersediaan pelayanan Klinik anak, klinik 

penyakit dalam, klinik 

kebidanan, klinik bedah 

(Sumber: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008) 
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Tabel 2.1 Standar Pelayanan Minimal Rawat Jalan Lanjutan 

Jenis 

Pelayanan 

Indikator Standar 

Rawat jalan 

Ketersediaan pelayanan di RS 

jiwa 

Anak remaja, NAPZA, 

gangguan psikotik, 

neurotik, mental 

retardasi, mental 

organik, usia lanjut 

Jam buka pelayanan 08.00-13.00 setiap hari 

kecuali jumat 08.00-

13.00 

Kepuasan pelanggan ≥ 90% 

Waktu tunggu ≤ 60 menit 

a. Penegakan diagnosis TB 

melalui pemeriksaan 

miskroskop TB 

≥ 60% 

b. Terlaksananya kegiatan 

pencatatan dan pelaporan TB 

di RS 

≤ 60% 

(Sumber: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008) 

  

2.2 Konsep Dasar Sistem Produksi Jasa 

Definisi proses merupakan suatu kumpulan tugas yang dikaitkan 

melalui suatu aliran material dan informasi yang mentransformasikan berbagai 

input ke dalam output yang bermanfaat aatau bernilai tambah tinggi. Suatu proses 

memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk menyimpan material (yang diubah 

menjadi barang setengah jadi) dan informasi selama transformasi berlangsung 

(Gasperz,1998). 

 

 

 

 

  



 

 

 
12 

 Contoh sistem produksi jasa adalah sebagai berikut (Gasperz, 1998): 

Tabel 2.2 Contoh Sistem Produksi Jasa dan Manufaktur 

NO Sistem Input Output 

1. Bank Karyawan, fasilitas gedung, dan 

peralatan kantor, modal, energi, 

informasi, manajerial, dll 

Pelayanan finasial 

bagi nasabah 

(deposito, 

pinjaman, dll) 

2. Rumah Sakit Dokter, perawat, karyawan, 

fasilitas gedung dan peralatan 

medik, laboratorium, modal, 

energi, informasi, manajeri, dll 

Pelayanan medik 

bagi pasien, dll 

3. Universitas Dosen, asisten, mahasiswa, 

karyawan, fasilitas gedung dan 

perlatan kuliah, perpustakaan, 

laboratorium, modal, energi, 

informasi, manajerial, dll 

Pelayananan 

akademik bagi 

mahasiswa untuk 

menghasilkan 

sarjana (S1), 

Magister (S2), 

Doktor (S3), dll 

4. Transportasi 

Udara 

Pilot, pramugari, tenaga 

mekanik, karyawan, pesawat 

terbang, fasilitas gedung dan 

peralatan kantor, energi, 

informasi, manajerial, dll  

Transportasi udara 

bagi orang dan 

barang dari satu 

lokasi ke lokasi 

lain 

5. Manufaktur Karyawan, failitas gedung dan 

peralatan pabrik, material, 

modal, energi, informasi, 

manajerial, dll 

Barang Jadi, dll 

(Sumber: Gasperz, 1998) 

Suatu tugas atau aktivitas dikatakan memiliki nilai tambah apabila 

penambahan beberapa input pada tugas itu akan memberikan nilai tambah produk 
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(barang atau jasa) sesuai yang diinginkan konsumen. Beberapa contoh dari tugas 

yang memiliki nilai tambah (Gasperz, 1998): 

1. Pengoperasian peralatan bor untuk mengubah sepotong logam tanpa cacat. 

2. Pengujian material untuk menyakinkan bahwa material itu sesuai dengan 

standar yang ditetepkan. 

3. Menerbangkan sebuah pesawat terbang dengan baik. 

4. Pembiusan dengan tepat terhadap pasien sebelum operasi. 

5. Pendaftaran kembali mahasiswa secara tepat pada awal masa perkuliahan, 

dan lain-lain. 

Kegiatan yang memiliki nilai tambah dalam sistem kesehatan yaitu 

diagnosis penyakit, perawatan luka melakukan analisis laboratorium namun 

kegiatan persiapan untuk perawatan dan prosedur diagnosis dapat diasumsikan 

sebagai kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah tetapi diperlukan karena secara 

tidak langsung berorientasi pada pasien (Kovacevic dkk, 2016).  

 

2.3 Konsep Lean 

Konsep lean berakar dari konsep sistem manajemen toyota dan 

diperkembangkan dan diperluas, sasaran lean adalah untuk menciptakan aliran 

lancar produk sepanjang proses value stream (value stream process) dan 

menghilangkan semua jenis pemborosan (Gasperz, 2006). 

Lean didefenisikan sebagai suatu pendekatan sistemik dan sistematik 

untuk mengidentifiasi dan menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas-

aktivitas yang tidak bernilai tambah (non value-added activities) melalui 

peningkatan terus menerus radikal (radical continuous improvement) dengan cara 

mengalirkan produk (material, work in prosess, output) dan informasi 

menggunakan sistem tarik (pull system) dari pelanggan internal dan eksternal 

untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan (Gaspersz, 2006). 

Pendekatan lean bertujuan untuk menghilangkan pemborosan (waste 

elimination), memperlancar aliran material, produk dan informasi, serta 

peningkatan terus menerus. Pendekatan lean akan menyingkapkan non value 
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added (NVA) dan value added (VA), serta membuat value added mengalir lancar 

sepanjang value stream process (Gasperz, 2006). 

Woman dan Jones menyebutkan bahwa value (nilai) hanya dapat 

didefinisikan dari sudut pandang pelanggan, metode lean memiliki aturan yang 

jelas untuk menentukan kegiatan menambah nilai (value added) dan yang tidak 

menambah nilai (non value added) yaitu (Zahra, 2015): 

1. Pelanggan harus membayar untuk aktivitas tersebut. 

2. Aktivitas tersebut harus menstanformasi produk atau pelayanan dalam suatu 

bentuk. 

3. Aktivitas tersebut harus dilakukan dengan benar sejak pertama kali dilakukan. 

 

2.4 Lean Thinking 

Lean thinking adalah ramping (lean) karena menyediakan suatu cara 

untuk melakukan hal yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang 

sedikit mungkin yaitu usaha manusia yang sedikit (human effort), sedikit 

peralatan (less equipment), sedikit waktu (less time) dan sedikit uang (less space) 

dengan terus menerus mendekati keinginan yang benar-benar diinginkan 

pelanggan, Mengadatasi House of Toyota untuk model rumah sakit, dimana 

terlihat standardized work merupakan dasar dari sistem lean (zahra, 2015). 

Lima prinsip lean thinking adalah sebagai berikut (Hines dan Taylor, 

2010): 

1.  Menetapkan nilai produk secara spesifik 

Mempersepsikan nilai suatu produk, produsen dan konsumen memiliki sudut 

pandang yang berbeda. Menurut produsen, nilai dari suatu Produk atau jasa 

ialah efisien bahan baku, waktu, tenaga, cost, dan lainnya. Namun, dari sudut 

pandak konsumen nilai dari suatu produk atau jasa ialah apabila memiliki 

fungsi baginya, kecepatan dalam pengantaran, keindahan, ketahanan, kualitas 

dan sebagainya. Perbedaan persepsi ini yang menimbulkan kesenjangan 

(gap). Cara terbaik melihat value produk adalah dari sudut pandang konsmen 

yang disesuaikan dengan sudut pandang produsen berupa kemampuan 

ketersediaan sumber daya, sehingga diharapkan tercipta produk dan jasa yang 



 

 

 
15 

tepat dengan kebutuhan Konsumen, namun tetap memperhatikan value bagi 

produsen dalam penyediaan barang dan jasa tersebut. 

2.  Mengidentifikasi aliran nilai untuk setiap produk 

Mengidentifikasi semua langkah-langkah yang diperlukan untuk merancang, 

memesan dan memproduksi barang/produk ke dalam aliran nilai keseluruhan 

(whole value stream) untuk mencari non-value adding activity. 

3.  Membuat nilai megalir tanpa interupsi 

Semua aktivitas yang memberikan nilai tambah disusun kedalam suatu aliran 

yang tidak terputus (continous). Keuntungannya adalah kualitas yang inheren, 

menciptakan fleksibilitas yang sebenarnya, menciptakan produktivitas yang 

lebih tinggi, mengosongkan ruang kerja, meningkatkan keselamatan kerja, 

semangat kerja meningkat, dan mengurangi biaya persediaan. 

4.  Buatlah pelanggan “menarik” nilai dari produsen 

Mengetahui aktivitas-aktivitas penting yang digunakan untuk membuat apa 

yang diinginkan oleh pelanggan sehingga titik awal proses dimulai oleh 

pelanggan. Segala sesuatu yang menurut pelanggan tidak memiliki nilai 

tambah bagi kepuasan pelanggan, maka sebaiknya dieliminasi atau 

diminimalisasi. 

5.  Mengejar kesempurnaan 

Perbaikan yang dilakukan dilakukan secara terus menerus sehingga waste 

yang terjadi dapat dihilangkan secara total dari proses yang ada. 

 

2.5 Implementasi Lean dalam Industri Jasa 

Pengembangan sistem kualitas dalam proses peningkatan pelayanan 

adalah pengembangan sistem kualitas yang terdiri dari: perencanaan sistem 

kualitas, pengendalian sistem kualitas, dan peningkatan sistem kualitas (Gasperz, 

2006). 

Dimensi atau atribut yang perlu diperhatikan dalam peningkatan 

kualitas jasa adalah sebagai berikut (Gasperz, 2006): 

1. Ketepatan waktu pelayanan 

 Yang perlu diperhatikan adalah waktu tunggu dan waktu proses. 
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2. Akurasi pelayanan 

 Yang berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas kesalaha 

3. Kesoponan dan kelemahan memberikan pelayanan 

 Terutama bagi mereka yang berinteraksi langsung dengan pelanggan 

eksternal, seperti: operator telepon, petugas keamanan (satpam), staf 

administrasi, kasir, petugas penerima tamu, perawat, dll. Citra pelayanan 

industri jasa sangat ditentukan oleh orang-orang perusahaan yang berada di 

garis depan dalam melayani langsung pelanggan eksternal. 

4. Tanggung jawab 

 Berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan keluhan dari 

pelanggan eksternal. 

5. Kelengkapan 

 Menyangkut lingkup pelayanan dari ketersediaan sarana pendukung serta 

pelayanan komplementer lainnya. 

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan 

 Berkaitan dengan banyaknya outlet, banyaknya petugas yang melayani, 

seperti kasir, staf administrasi, banyaknya fasilitas pendukung seperti 

komputer untuk memproses data, dll. 

7. Variasi model pelayanan 

 Berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola baru dalam pelayanan, 

features pelayanan, dll. 

8. Pelayanan pribadi 

 Berkaitan dengan fleksibelitas, penanganan permintaan khusus, dll. 

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan 

 Berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, kemudahan menjangkau, 

tempat parkir kendaraan, ketersediaan informasi, petunjuk-petunjuk, dan 

bentuk-bentuk lainnya. 

10 Atribut pendukung pelayanan lainnya 

 Seperti: Lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, dll. 
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              Langkah-langkah meneraapkan lean dalam industri jasa (Gasperz, 2006): 

1. Langkah pertama   

 Spesifikasi nilai jasa (service value) yang diharapkan pelanggan. Langkah 

terbaik untuk mengidentifikasi nilai yang diharapkan pelanggan dengan 

menjawab beberapa pertanyaan berikut: 

a. Apakah tujuan proses jasa? 

b. Bagaimana proses jasa menciptakan kepuasan pelanggan? 

c. Apa yang menjadi input dan output  utama proses jasa? 

2. Langkah kedua 

 Melakukan service value stream mapping sepanjang moments of truth, yaitu 

setiap kejadian atau titik dalam suatu proses jasa yang memberikan 

kesempatan kepada pelanggan untuk membentuk suatu opini (positif, netral, 

atau negatif) tentang proses pelayanan industri jasa itu. 

3. Langkah ketiga 

 Menghilangkan pemborosan semua aktivitas sepanjang service value stream 

yang tidak bernilai tambah dalam rantai proses jasa itu.  

4. Langkah keempat 

 Mengorganisasikan agar materi, informasi dan semua aktivitas dapat berjalan 

lancar, efektif dan efisien sepanjang rantai proses jasa itu (value stream 

mapping).  

 

2.6  Konsep-konsep dalam Implementasi Lean 

Konsep-konsep yang dapat digunakan untuk mengeliminasi waste yang 

terjadi adalah sebagai berikut (Kovacevic dkk, 2016): 

1. Visual manajemen 

Visual manajemen dikenal dengan standarisasi kerja, yaitu merupakan suatu 

alat yang dapat membantu melihat masalah yang ada, peringatan, pengaturan 

dan lainnya dalam waktu yang cepat. Tujuannya adalah membuat waste dan 

masalah menjadi terlihat oleh manajer maupun pegawai sehingga segera 

dicari solusinya. Tujuan dari alat ini adalah untukmengurangi defisit 

informasi di tempat kerja. Kelangkaan informasi akan menyebabkan orang 
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banyak bertanya sehingga menimbulkan banyak pertanyaan berulang. Bentuk 

dari Visual management dapat berupa segala sesuatu yang terdokumentasi 

sehingga siapapun dapat mengakses informasi tanpa harus mendapatkan 

penjelasan dari satu pihak. Misalnya berupa petunjuk arah, daftar dokter, 

daftar fasilitas dan lain-lain. 

2. Kaizen 

Kaizen berarti continious improvement yaitu perbaikan terus-menerus, konsep 

ini berfokus pada pemecahan masalah secara bertahap, teratur dan 

berkesinambungan “Perubahan lebih baik”. Kaizen harus direncanakan 

dengan menggunakan siklus Deming yaitu PDCA (Plan-Do-Check-Act) ini 

mengasumsikan identifikasi masalah, analisis dan definisi dari solusi 

perbaikan dalam langkan pertama (plan), langkah kedua (do), dan 

mengevaluasi hasil yang diperoleh (check) dan menyesuaikan kegiatan 

perbaikan dalam langkah terakhir (act). 

 

2.7 Lean Hospital 

Lean Hospital adalah suatu aturan yang merupakan suatu sistem 

manajemen dan juga suatu filosofi yang dapat merubah cara pandang suatu rumah 

sakit agar lebih teratur dan teroganisir dengan memperbaiki kualitas layanan 

untuk pasien dengan cara mengurangi kesalahan dan mengurangi waktu tunggu. 

Metode Lean yang digunakan rumah sakit untuk memperbaiki kualitas layanan 

terhadap pasien dengan mengurangi dua permasalahan utama yaitu mengurangi 

kesalahan (reducing errors) dan waktu tunggu (waiting time). Lean menjadi dua 

hal adalah sebagai berikut (Graban, 2009):  

1  Total Elimination Waste  

Pemborosan, muda, atau waste merupakan segala aktivitas yang tidak 

mencerminkan bantuan dalam proses penyembuhan terhadap pasien. Semua 

pemborosan harus dihilangkan atau minimal dikurangi agar dapat menekan 

biaya rumah sakit, meningkatkan kepuasan pasien, serta meningkatkan 

keselamatan pasien dan pegawai.  

Contoh waste yang ada dirumah sakit adalah sebagai berikut:  
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1.  Waktu tunggu pasien untuk diperiksa oleh dokter. 

2.  Waktu tunggu untuk proses berikutnya. 

3.  Adanya kesalahan yang membahayakan pasien. 

4.  Pergerakan yang tidak perlu, missal letak apotik dan kasir yang terlalu 

jauh. 

2. Respect for People  

Respect dalam konteks Lean memiliki sejumlah cara untuk mendorong 

karyawan agar termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik 

dengan cara konstruktif dengan cara melakukan respect kepada pasien, 

karyawa, dokter, dan  semua stakeholder yang terdapat dalam rumah sakit 

beserta lingkungannya.  

5 prinsip Lean yang diadaptasi ke dalam sistem pelayanan di rumah 

sakit, seperti tabel dibawah ini (Graban, 2009): 

Tabel 2.3 Prinsip Lean Hospital 

Prinsip Lean 

Prinsip –prinsip Lean Hospital 

Value Nilai secara spesifik harus dilihat dari sudut  pandang 

konsumen akhir (pasien) 

Flow Menjaga agar proses berjalan lancar dengan 

menghilangkan factor-faktor  penyebab  masalah  

kualitas  layanan  atau pengalokasian sumber daya. (Value stream Identifikasi semua tahapan proses yang memberikan  

nilai tambah pada semua dan lintas departemen (the  

value stream), hilangkan tahapan-tahapan yang tidak 

menciptakan nilai. 

Pull Hindari mendorong suatu pekerjaan berdasarkan 

ketersediaan sumber daya yang ada, biarkan suatu 

proses jasa terjadi karena adanya kebutuhan atau suatu 

permintaan dari pasien (sehingga tercipta efisiensi dan  

kesesuaian dengan kebutuhan pasien) 

Perfection Kejar kesempurnaan pelayanan melalui perbaikan 

berkelanjutan 
(Sumber: Graban, 2009) 
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2.8     Waste in Hospital 

Permasalahan   dan   gangguan   yang   muncul   secara   konstan,   yang 

menggangu pekerjaan dan pelayanan pasien disebut waste atau pemborosan. 

Adapun waste yang terdapat sebagai berikut (Usman dan Ardiyana, 2017): 

1.    Over Production 

Waste over production di dalam proses pelayanan rawat jalan dan rawat inap 

yang meliputi mengeluarkan hasil tes laboratorium berulang-ulang dengan 

informasi yang sama. 

2.    Waiting 

Waste waiting terjadi ketika pasien menunggu untuk proses selanjutnya di 

ruang tunggu yakni menunggu periksa dokter menunggu proses administrasi 

menunggu hasil tes di laboratorium , menunggu dokumen, specimen yang 

menunggu untuk di tes, menunggu pembayaran obat, menunggu obat farmasi. 

3.    Unnecessary Transportation 

Unnecessary transportation dalam pelayanan rawat jalan dan rawat inap 

meliputi, perpindahan pasien yang berlebih dan mengambil berkas yang 

letaknya jauh yakni pengiriman berkas rekam medis ke tempat periksa. 

4.    Over processing 

Over processing pada instalasi rawat jalan dan instalasi rawat inap yakni 

pencatatan identitas pasien dilakukan berulang-ulang, yakni pada dokumen 

rekam medis, buku register, kartu kendali, dan komputer. 

5.    Unnecessary Inventory 
 

Unnecessary Inventory yang terjadi adalah persediaan obat yang berlebih, 

persediaan peralatan laboraturium yang berlebih, dokumen yang masih 

diproses yakni penumpukan dokumen pasien, dan persediaan peralatan rumah 

sakit yang berlebih yakni kartu rekam medis yang belum terpakai. 

6.    Unnecessary Motion 
 

Unnecessary motion yang terjadi yakni mencari dokumen rekam medis, 

mengumpulkan peralatan medis, adanya gerakan yang tidak diperlukan pada 

bagian informasi dan pendaftaran untuk menjangkau barang-barang seperti 

mencari kuitansi alat tulis atau mencari obat. 
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7.    Defect 
 

Defect terjadi baik di rawat inap maupun instalasi gawat darurat yakni seperti 

salah memberi obat, dokter mengganti resep yang telah dibuat pada pasien 

karena obat pada resep sebelumnya tidak ada dalam farmasi, ketidak 

kelengkapan  kebutuhan  pasien  untuk  administrasi,  dan  pasien  dibawa  ke 

ruang pemeriksaan yang salah. 

8.    Underutilized abilities of people 

Waste underutilized abilities of people yakni dokter kurang memberikan 

edukasi pada pasien, perawat di Instalasi Gawat Darurat kurang memberikan 

perhatian yang optimum kepada pasien. 

 

2.9 Value Stream Mapping 

Value Stream Mapping mengumpulkan segala informasi pada tiap 

prosesnya waktu siklus, pemanfaatan sumber daya, pengaturan waktu, bekerja 

dalam proses yang terjadi, kebutuhan tenaga kerja, dan alur informasi. informasi-

informasi tersebut juga mencakup tentang pekerjaan yang bernilai tambah (value 

adding activities) begitu juga dengan pekerjaan yang tidak bernilai tambah (non 

value adding activities) (Syahri dkk, 2017).  

Tiga jenis aktivirtas dalam value stream mapping adalah sebagai 

berikut (Hines dan Taylor, 2010): 

1. Nilai menambah kegiatan (Value Added) 

Kegiatan itu di mata pelanggan membuat produk atau layanan yang lebih 

beharga. 

2. Non Nilai tambah kegiatan (Non Value Added) 

Kegiatan itu tidak membuat produk atau layanan yang lebih beharga yang 

tidak diperlukan. 

3. Diperlupakan namun tidak mempunyai nilai tambah kegiatan (Necessary 

Non Value Added) 

Kegiatan itu dimata pelanggan tidak membuat produk atau layanan yang 

lebih beharga tetapi diperlukan dalam alur proses. 



 

 

 
22 

Langkah-langkah pemetaan proses produksi dengan current state 

mapping adalah sebagai berikut (Hernadewita dkk, 2017): 

1. Mengidentifikasi aliran informasi dan material. 

2. Membuat peta untuk setiap kategori proses (Door-to-Door-Flow) di 

sepanjang value stream. 

 Informasi yang diperlukan untuk masing-masing kategori proses terdiri dari 

cycle time, jumlah produksi, jumlah operator, dan uptime. Ukuran-ukuran ini 

akan  dimasukan pada satu data box untuk setiap kategori proses. 

3. Membuat peta aliran keseluruhan pabrik (meliputi aliran material dan aliran 

informasi) yang membentuk current state map. 

Arrival

Customers 

Arrive by the 

Minute

Production 

Control

Customers 

Leave by the 

Minute
Departure

Costumer 

Seated by 

Hostess

Costumer 

Receives Menu 

(1)

Operator #1 

Waitress

C/T : 0 min 

Costumer 

Receives Water 

and Order 

Taken (2) 

Operator #1

Waitress 

C/T : 5 min

Costumer’s Food 

Parpared (3)

Operator #2 

Cook C/T : 8 min

Customer 

Receives Food 

and Eats (4)

Operator #3 

Customer 

C/T:35 min

Customer Pays 

Bill (5)

Operator #3 

Customer 

C/T:1 min

Customer 

Leaves

Hourly Schedule

1 min 1 min 5 min 1 min 1 min 0 min

1 min

0 min

1 min

5 min

5 min

8 min

1 min

*36 min

0 min

1 min

0 min LT = 58 min

VAT = 50 min

C/T – Cycle time 

LT – Lead time

VAT – Value – added time

NVAT – Non – value – added time

NVAT – 8 min

Savings – 9 min

C/T – Cycle time 

LT – Lead time

VAT – Value – added time

NVAT – Non – value – added time

Gambar 2.1 Value Stream Mapping di Restoran 
(Sumber: Cudney dkk, 2014) 
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Ukuran untuk mengetahui sejauh mana efisiensi waktu dari proses 

aliran nilai di industri  dinyatakan  dengan  PCE  (Process  Cycle  Efficiency). 

PCE (Process Cycle Efficiency) merupakan persentase dari waktu yang 

dipergunakan untuk menambah nilai pada produk dibandingkan total waktu yang 

dipergunakan produk selama dalam proses (Devani dan Sari, 2018). Rumus 

perhitungan Process Cycle Efficiency (Devani dan Sari, 2018): 

PCE = 
 alue added time

Jumlah le d time
 x 100%                         …(2.1) 

Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan value stream mapping 

sepertti gambar dibawah ini. 

Tabel 2.4 Simbol-simbol Value Stream Mapping 

Simbol-simbol Value Stream Mapping 

Simbol Deskripsi 

 

Proses  

 

Proses bersama 

 

Pemasok atau pelanggan 

 

Box data 

 

Inventrory 

 

Pergerakan material 

(Sumber: Cudney dkk, 2014) 
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Tabel 2.4 Simbol-simbol Value Stream Mapping Lanjutan 

Simbol-simbol Value Stream Mapping 

Simbol Deskripsi 

 

Pergerakan material dari 

perusahan ke pelanggan 

 Aliran informasi yang dilakukan 

secara  manual 

 
Aliran informasi yang dilakukan 

secara  elektronik 

 

Jadwal mingguan 

 

Menyoroti perbaikan yang 

berkelanjutan 

 
Operator 

(Sumber: Cudney dkk, 2014) 

 

2.10 Keuntungan dan Kekurangan Value Stream Mapping 

Keuntungan yang diperoleh dalam penerapan konsep value stream 

mapping adalah sebagai berikut (Jusuf dkk, 2017): 

1. Untuk membantu perusahaan  memvisualisasikan lebih dari sekedar level 

proses tunggal dalam proses produksi. 

2. Pemetaan membantu perusahaan tidak hanya melihat pemborosan yang ada 

tetapi juga sumber penyebab pemborosan yang terdapat dalam value stream. 

3. Value stream mengubah antara konsep lean dan teknik yang dapat membantu 

perusahaan untuk menghindari pemilihan  teknik dan konsep yang asal-asalan. 

4. Sebagai dasar dari rencana implementasi dengan membantu perusahaan 

merancang bagaimana keseluruhan aliran yang door-to-door. 

Kekurangan yang diperoleh dalam penerapan konsep value stream 

mapping adalah sebagai berikut (Khannan dan Haryono, 2015): 

1. Hanya bisa untuk satu produk atau satu tipe produk  yang sama. 
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2. Berbentuk statis dan terlalu menyederhanakan masalah yang ada pada lantai 

produksi. 

 

2.11 Pemetaan Value Stream Mapping 

Dua langkah utama pemetaan value stream mapping adalah sebagai 

berikut (Jusuf dkk, 2017): 

1. Pembuatan current state map 

 Untuk memetakan kondisi di lantai pabrik saat ini, sehingga dapat 

mengidentifikasi pemborosann yang terjadi. 

2. Pembuatan future state map 

 Sebagai usulan rancangan perbaikan current state map yang ada. 

 

2.12 Waste Relationship Matrix (WRM) 

Waste Relationship Matrix merupakan suatu matrix yang digunakan 

untuk menganalisa kriteria pengukuran. WRM merupakan matrix yang terdiri 

dari baris dan kolom. Setiap baris menunjukkan pengaruh suatu waste tertentu 

terhadap ke 6 waste lainnya. Sedangkan setiap kolom menunjukkan waste yang 

dipengaruhi oleh waste lainnya (Rochman dkk, 2016). 

 
Gambar 2.2 Waste Relationship Matrix 

(Sumber: Ali dkk, 2015) 

 
Gambar 2.3 Waste Matrix Value 

(Sumber: Ali dkk, 2015) 
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Untuk penyederhanaan matrix pada gambar diatas maka dikonversikan 

dalam angka dengan acuan A= 10, E=8, I=6, 0=4, U=2, X=0 (Rochman dkk, 

2016). 

Semua jenis dari waste saling mempengaruhi dalam artian selain 

memberi pengaruh terhadap yang jenis waste lainnya, ia juga simultan 

dipengaruhi oleh jenis waste yang lain (Ali dkk, 2015).  

 
Gambar 2.4 Model Dasar Hubungan Antar Waste 

(Sumber: Ali dkk, 2015) 

Hubungan antar waste sangat kompleks karena pengaruh dari masing-

masing jenis terhadap yang lainnya dapat tampak secara langsung atau tidak secara 

langsung. Kerangka kerja penilaian tingkat pengaruh waste berdasarkan 

pengaruhnya terhadap waste lain. masing-masing jenis waste disingkat dengan 

huruf (O: over production, I: inventory, D: defect, M: motion, P: process, T: 

transportation, W: waiting) dan masing-masing hubungan ditandai dengan simbol 

garis bawah “_” petunjuk arah hubungan tujuh waste dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini (Ali dkk, 2015).  

 
Gambar 2.5 Hubungan Antar Waste 

(Sumber: Ali dkk, 2015) 
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Tabel 2.5 Daftar Pertanyaan Untuk Analisa WRM 

NO Pertanyaan Pilihan Jawaban Skor 

1 Apakah i menghasilkan j 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang  

c. Jarang 

= 4  

= 2 

= 0 

2 
Bagaimanakah jenis 

hubungan antara i dan j 

a. Jika i naik maka j naik 

b. Jika i naik maka j tetap 

c. Tidak tentu tergantung keadaan 

= 2  

= 1  

= 0 

3 Dampak terhadap j karena i 

a. Tampak secara langsung & jelas 

b. Butuh waktu untuk muncul 

c. Tidak sering muncul 

= 4  

= 2 

= 0 

4 

Menghilangkan dampak i 

terhadap j dapat dicapai 

dengan cara . . . 

a. Metode engineering 

b. Sederhana dan langsung 

c. solusi instruksional 

= 2  

= 1 

= 0 

5 
Dampak i terhadap j 

terutama mempengaruhi ... 

a. Kualitas produk  
b. Produktifitas sumber daya 
c. Lead time 
d. Kualitas dan produktifitas  
e. Kualitas dan lead time 
f. Produktifitas dan lead time 
g. Kualitas, produktifitas dan lead time 

= 1  

= 1 

= 1 

= 2 

= 2 

= 2  

= 4 

6 

Sebesar apa dampak i 

terhadap j akan 

meningkatkan lead time 

a. Sangat tinggi 
b. Sedang  
c. Rendah 

= 4  

= 2 

= 0 

(Sumber: Mugni, 2016) 

Pertanyaan di atas akan diajukan untuk masing-masing hubungan antar  

waste sehingga total terdapat 186 pertanyaan (31 hubungan  x 6 pertanyaan). Skor 

yang diperoleh dari enam pertanyaan untuk masing-masing hubungan antar waste 

kemudian ditotal untuk didapatkan nilai total tiap hubungan. Nilai total tersebut 

dikonversi menjadi simbol kekuatan hubungan (A,I,U,E,O dan X) dengan 

mengikuti konversi yang ditampilkan dalam tabel berikut (mughni, 2016): 

Tabel 2.6 Nilai Konversi Skor Ke Simbol Huruf WRM 

Range Jenis Hubungan Simbol 

17-20 Absolutely necessary A 

(Sumber: Ali dkk, 2015) 
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Tabel 2.6 Nilai Konversi Skor Ke Simbol Huruf WRM Lanjutan 

Range Jenis Hubungan Simbol 

13-16 Especially important E 

9-12 Important I 

5-8 Ordinary Closseness O 

1-4 Unimportant U 

0 No relation X 

(Sumber: Ali dkk, 2015) 

Hasil konversi kemudian digunakan lagi untuk menghitung tingkat 

pengaruh dari masing-masing jenis waste ke jenis waste lainnya dengan nilai 

konversi acuan A= 10, E=8, I=6, 0=4, U=2, X=0. Hasil perhitungan ini nantinya 

akan dijumlahkan dan diketahui nilai tingkat pengaruhnya yang ditulis dalam 

satuan persen (%). Pertanyaan akan diajukan dengan cara judgement sampling 

kepada orang yang dianggap ahli proses produksi dan kualitas produk (Mughni, 

2016).  

 

2.13 Root Cause Analysis 

Root cause analysis metode ini digunakan setelah pemetaan terhadap 

aktivitas-aktivitas yang menimbulkan waste dan merupakan aktivitas-aktivitas non 

value added. Metode ini digunakan untuk mengetahui penyebab-penyebab apa 

sajakah yang menyebabkan terjadinya waste pada suatu aktivitas atau proses. Sifat 

penggunaan metode ini adalah dengan melakukan identifikasi kepada aktivitas-

aktivitas berpotensi pada waste dan melakukan identifikasi penyebab awal hingga 

akhir pada aktivitas tersebut (Syawalludin, 2016). 

Salah satu tools pendekatan root cause analysis yang sering digunakan 

untuk mengetahui kesalahan atau kegagalan pada suatu kejadian atau peristiwa 

adalah dengan menggunakan five whys. Five Whys (5 W) merupakan metode 

menentukan hubungan sebab akibat pada permasalahan yang terjadi. 5 whys 

merupakan tahap analisis pemecahan masalah untuk menemukan hal baru dengan 

mengajukan pertanyaan “Mengapa?” berulang kali, sebanyak lima kali atau lebih. 

Dengan menggunakan 5 W dapat digunakan untuk mencoba memecahkan 

permasalahan dengan mengetahui akar penyebabnya, sebelum membuat tool 5 
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why kita harus menggambarkan interrelationship diagram yang merupakan tool 

yang menunjukan sebab akibat suatu hubungan yang membantu menganalisa akar 

penyebab permasalahan, tool ini dapat dengan mudah untuk mengetahui berbagai 

masalah sehingga dapat dengan mudah membedakan persoalan apa yang menjadi 

pemicu masalah dan persoalan apa yang menjadi akibat dari masalah (Devani dan 

Sari, 2018). 

 

2.14 Langkah-langkah Root Cause Analysis 

Langkah-langkah root cause analysis adalah sebagai berikut 

(Syawalludin, 2016): 

1. Mengidentifikasi dan memperjelas definisi. 

2. Mengumpulkan data. 

3. Menempatkan kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi (tabel kejadian dan 

faktor penyebab). 

4. Gunakan tabel penyebab atau metode yang lain untuk mengidentifikasi 

seluruh penyebab potensi.  

5. Mengidentifikasi mode kegagalan sampai dengan  mode kegagalan paling 

bawah, dan lanjutkan perntanyaan “mengapa” untuk mengidentifikasi root 

cause yang paling kritis.  

 

2.15 Simulasi  

Model digunakan dalam banyak cara untuk mendiskripsikan sistem untuk 

mendesain dan mengelola sistem sebagai fungsi analisis. Analisis ini didefinisikan 

sebagai determinasi output model, dengan menggunakan input dan struktur model 

yang telah diketahui. Membangun analisis simulasi maka dibangun sistem imitasi 

dalam simulasi. Simulasi dalam bentuk pengolahan data merupakan imitasi dari 

proses dan input real yang menghasilkan data output sebagai gambaran karakteristik 

operasional dan keadaan pada sistem (Khotimah, 2015). 
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2.15.1 Tahapan Perancangan Pemodelan Simulasi  

Simulasi terdiri dari tahapan-tahapan dalam bagian-bagian atau 

kelompok tahapan sebagai berikut (Khotimah, 2015):  

1.  Pengamatan sistem real dalam rangka analisis dan pemodelan sistem, 

pengumpulan data operasi dan analisis data observasi.  

2.  Penyusunan program ataupun worksheet aplikasi simulasi dan pengadaan 

data input tiruan yang sesuai  

3.  Pengoperasian sistem maya, verifikasi model-model simulasi. 

 
Gambar 2.6 Tahapan Simulasi  

(Sumber: Khotimah, 2015) 

 

2.15.2 Komponen Pemodelan Simulasi 

Pemodelan sistem menggunakan pendekatan simulasi akan didapatkan 

suatu model simulasi yang memiliki beberapa komponen (Kleton dkk, 2007): 

1. Entitas (Entity) 

Entitas merupakan suatu objek dinamis dalam simulasi. Entitas biasanya 

diciptakan (Create), merupakan perpindahan (move around), dan kemudian 

mengeluarkan siste, (Disposesd). 
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2. Atribut (Attributes) 

Atribut merupakan suatu karakteristik dari entitas yang dapat memiliki nilai 

tertentu dan beberapa dari suatu entitas ke entitas lainnya. 

3. Variabel (Variables) 

Variabel merupakan suatu informasi yang mencerminkan beberapa 

karakteristik sistem tanpa memperhatikan berapa banyak atau jenis entitas 

yang mungkin ada. Sebuah model dapat memiliki banyak variabel dan 

variabel itu dapat berubah sepanjang waktu simulasi. 

4. Sumber Daya (Resources) 

Sumber daya berfungsi memberikan pelayanan kepada entitas. Suatu entitas 

memerlukan pelayanan dari sumber daya yang dapat berupa server individual 

ataupun kumpulan dari beberapa server. 

5. Antrian (Queues) 

Antrian merupakan tempat dimana entitas menunggu untuk diproses. 

6. Akumulator Statistik (Statistical Acumulators) 

Akumulator statistik digunakan untuk mengukur performansi output yang 

diperoleh dari simulasi yang digunakan. 

7. Kejadian (Event) 

Event atau kejadian adalah sesuatu yang ada terjadi di waktu tertentu dalam 

simulasi yang dapat mengubah atribut, variabel, atau akumulator statistik. 

8. Jam Simulasi  

Nilai waktu tertentu dalam simulasi dengan mudah dapat dibuat dalam 

sebuah variabel yang disebut jam simulasi. Tidak seperti waktu yang real, 

jam simulasi tidak mengambil semua nilai dan aliran yang kontinu, tapi 

bergerak dengan tiba-tiba dari jadwal satu kejadian ke kejadian berikutnya. 

9. Mulai dan Berhenti (Starting and Stopping) 

Kondisi mulai dan berhenti yang sesuai harus ditentukan, berapa lama 

eksekusi harus berlangsung, apakah harus berhenti pada waktu tertentu atau 

apakah harus berhenti ketika sesuatu yang spesifik harus terjadi. 
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2.15.3 Bidang Penerapan Pemodelan Simulasi 

Penerepan simulasi dapat diterapkan pada beberapa bidang sebagai 

berikut (Kleton dkk, 2007):  

1.  Perancangan dan analisis sistem manufaktur.  

2.  Mengevaluasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem komputer. 

3.  Mengevaluasi dalam sistem kemiliteran yang dapat berupa sistem 

persenjataan.  

4.  Penentuan kebijakan pemesanan pada system inventori.  

5.  Perancangan sistem komunikasi dan message protocol.  

6.  Perancangan dan pengoperasian transportasi.  

7.  Analisis sistem keuangan atau ekonomi.  

8.  Evaluasi perancangan organisasi jasa, seperti rumah sakit, kantor pos, dan 

tempat makan cepat saji. 

 

2.15.4 Perhitungan Replikasi 

Perhitungan replikasi dilakukan untuk menentukan berapa jumlah 

replikasi yang dibutuhkan ketika menjalanan pemodelan simulasi yang telah 

dibangun sehingga didapatkan hasil statistik yang memadai dan menggurangi 

variabelitas statistic (Altiok, 2007). Rumus perhitungan replikasi dengan selang 

kercayaan 95% dapat dilihat pada rumus (Altiok, 2007): 

   (x-x)2

n - 1
=S

2

     …(2.2) 

      (x-x)2

n - 1
=S

     …(2.3) 

(tn-1,α/2)x s

√n
=Hw

     …(2.4) 

Keterangan:  

s
2        

= variansi 

x     = nilai data   

x     = rata-rata nilai hitung  
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n     = banyaknya data  

n’      = replikasi yang dibutuhkan  

s      = standar deviasi  

α      = selang kepercayaan  

Zα/2      = nilai yang didapatkan pada tabel Z 

Tn-1, α/2 = nilai yang didapatkan pada tabel t 

 

2.15.5 Verifikai Dan Validasi Model Simulasi 

Verifikasi adalah proses meyakinkan bahwa program simulasi yang 

dibuat sesuai dengan yang diinginkan, dilakukan dengan cara pengecekan atau 

debugging model simulasi yang dibangun (Kleton dkk, 2007). Tujuan dari 

verifikasi model adalah untuk memastikan bahwa model tersebut dikonstruksi 

dengan benar. Selain itu, verifikasi memastikan bahwa model telah sesuai dengan 

spesifikasi dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Verifikasi model 

sebagian besar dilakukan dengan inspeksi dengan cara membandingkan kode 

model dengan spesifikasi model. Setiap perbedaan yang ditemukan diselesaikan 

dengan memodifikasi baik terhadap kode pemrograman atau spesifikasi dari 

model (Altiok, 2007).  

Teknik yang dapat digunakan dalam melakukan verifikasi terhadap 

program komputer dari model simulasi yang dibuat yaitu (Kleton dkk, 2007):  

1.  Menulis dan debug program komputer untuk tiap modul atau subprogram.  

2.  Membangun model simulasi yang besar dalam satu tim yang terdiri dari 

beberapa anggota yang memiliki tugas-tugas tertentu yang berbeda.  

3.  Menjalankan model simulasi dengan variasi parameter input dan melihat 

apakah output yang dihasilkan beralasan.  

4.  Melakukan tracing sehingga dapat menelusuri state dari sumulasi sistem 

setelah setiap event muncul dan membandingkannya dengan perhitungan 

manual untuk melihat apakah program berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan.  

5.  Menjalankan model simulasi denagn melakukan penyederhanaan asumsi pada 

karakteristik-karakteristik model yang sudah diketahui.  
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6.  Membuat suatu display grafis yang mampu menampilkan output simulasi 

pada saat simulasi sedang berjalan. 

Validasi adalah dilakukan dengan membandingkan hasil keluaran 

simulasi dan dengan data yang diambil dari sistem nyata (realitas) 

(Khotimah,2015). 

 

2.15.6 Analisis Keluaran (Output) Simulasi dan Rekomendasi Akhir 

Perkiraan atau estimasi dari ukuran kinerja dilakukan dengan suatu 

logika yang menyeluruh dan analisis statistik. Masalah yang sering terjadi yaitu 

kesalahan dalam mengeidentifikasi rancangan yang terbaik di antara sejumlah 

alternatif yang ada. Suatu analisis statistik akan menjalankan uji statistical 

inference untuk menentukan apakah satu dari alternatif rancangan memiliki 

ukuran kinerja yang unggul dan dapat dipilih sebagai rancangan terbaik (Altiok, 

2007).  

Menganalisis output dari hasil running simulasi, dapat digunakan 

teknik-teknik statistik. Tujuan dari analisis terhadap output simulasi ini yaitu 

(Kleton dkk, 2007):  

1. Membentuk selang kepercayaan untuk tiap pengukuran performansi pada satu 

rancangan sistem tertentu.  

2.  Menentukan sistem yang disimulasikan mana yang relatif lebih baik 

dibandingkan semua sistem yang disimulasikan berdasarkan performansi 

yang diukur.  

Langkah terakhir yaitu menggunakan output analysis untuk 

memformulasikan rekomendasi akhir dari pokok masalah pada sistem. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian digunakan untuk menjabarkan langkah-langkah 

dalam penelitian agar lebih terarah dan sistematis. Flowchart metode penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2. 

Mulai

Studi Pendahuluan

Penetapan Tujuan

Identifikasi Masalah

Studi Literatur

      Pengumpulan Data 

Data Primer

-Voice Of Customer

-Waste Proses Pelayanan 

-Waktu Proses Pelayanan

-Hasil Waste Relationship Matrix

Data Sekunder

-SOP Proses Pelayanan

-SPM Rawat Jalan

-Jumlah Pengunjung

-Profil Perusahaan

Perumusan Masalah

A

 
Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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A

Pengolahan Data

-Scoring Hasil Kuesioner Waste 

Relationship Matrix

-Pembobotan Relationship Matrix

-Waste Relationship Matrix

Waste Relationship Matrix

Kesimpulan Dan Saran

Expected Future State Value Stream 

Mapping

-Identifikasi Aktifitas Usulan 

-Future State Value Stream Mapping

Analisa

Selesai

Simulasi Arena

Usulan Perbaikan

Interrelationship Diagram

5-Whys

 Gambar 3.2 Flowchart Metodologi Penelitian Lanjutan 
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Langkah-langkah yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah: 

3.1 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan instalasi rawat 

jalan tingkat lanjut lantai II poli tulip BPJS Rumah Sakit Syafira Pekanbaru yang 

sedang terjadi dan memerlukan perbaikan yang akan dijadikan sebagai topik 

permasalahan, hasil dari studi pendahuluan permasalahan yang terjadi tidak 

terpenuhi standar pelayanan minimal rumah sakit.  

 

3.2 Studi Literatur 

Studi literatur digunakan untuk penunjang ilmu dan pemahaman tentang 

penerapan lean healthcare dan metode-metode yang akan digunakan, studi 

literatur digunakan untuk memperkuat penelitian yang dilakukan karena teori 

yang dijadikan pedoman jelas dan valid, literatur-literatur yang digunakan 

diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal, skripsi dan prociding.  

 

3.3 Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah dilakukan dengan cara mengidentifikasi hasil dari 

voice of customer yang berisikan keluhan pelanggan terhadap alur proses 

pelayanan dan mengamati alur proses pelayanan untuk mengetahui aliran 

informasi proses alur pelayanan pasien dari pasien datang sampai pasien pulang, 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan pasien, pegawai, perawat dan dokter 

menggunakan konsep seven waste. 

 

3.4 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah digunakan untuk menentukan masalah yang akan  

diteliti pada sebuah penelitian sesuai dengan identifikasi masalah yang dilakukan 

sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

meningkatkan perfomansi alur pelayanan pada instalasi rawat jalan tingkat lanjut 

lantai II poli tulip BPJS Rumah Sakit Syafira Pekanbaru? 
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3.5 Penetapan Tujuan 

Penetapan tujuan penelitian digunakan untuk mengetahui suatu target 

yang ingin dicapai dalam upaya menjawab segala permasalahan yang sedang 

diteliti. Penelitian ini terdapat 2 tujuan yang ingin dicapai yaitu mengidentifikasi 

non value  added  activity dan waste yang paling berpengaruh pada proses 

pelayanan pasien di instalasi rawat jalan tingkat lanjut lantai II poli tulip BPJS 

Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dan memberikan usulan perbaikan terhadap 

waktu tunggu proses pelayanan pasien di bagian instalasi rawat jalan tingkat lanjut 

lantai II poli tulip BPJS Rumah Sakit Syafira Pekanbaru. 

 

3.6 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data awal dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait 

alur proses pelayanan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal rumah 

sakit. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1  Data primer  

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner 

dan pengamatan secara langsung. Data primer yang dikumpulkan pada 

pengumpulan data awal adalah waste proses pelayanan, waktu proses 

pelayananan dan voice of customer dengan cara penyebaran kepada 30 

pasien sesuai dengan teori Arikunto apabila suatu sampel lebih dari 100 

maka sampel dapat diambil 10-15% atau cukup 30, tujuan penyebaran 

kuesioner adalah untuk mendapatkan keluhan pasien terhadap proses 

pelayanan BPJS poli tulip dan teknik pengumpulan sampel menggunakan 

dengan cara purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah  

teknik menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan 

yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih tepat dan sesuai 

dengan tujuan, syarat responden yang dipilih adalah pernah mendapat 

layanan rawat jalan BPJS poli tulip lebih dari 2 kali. Kuesioner waste 

relationship matrix yang disebarkan kepada 5 orang expert (petugas 

pendaftaran BPJS, petugas pendaftaran RS, perawat, dokter, petugas 

farmasi) menggunakan teknik pengumpulan sampel dengan cara 
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purposive sampling dan kategori expert disini adalah yang mempunyai 

internal value stakeholders, kriteria dari expert adalah memiliki 

pengalaman, pengetahuan dan professional pada instalasi rawat jalan 

BPJS poli tulip. 

3.6.2   Data sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mencari informasi 

pada website rumah sakit, website dinas kesehatan dan mencari informasi 

pada bagian administrasi rumah sakit. Data sekunder yang dikumpulkan 

pada pengumpulan data awal adalah SOP alur pelayanan digunakan untuk 

mengidentifikasi informasi aktivitas, SPM rawat jalan, data jumlah 

pengunjung dan profil perusahaan.  

 

3.7 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mengolah data yang telah 

dikumpulkan sehingga  dapat  menjawab  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Tahapan 

pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.7.1  Waste Relationship Matrix 

Waste relationship matrix digunakan untuk mengetahui hubungan waste 

dengan waste lainnya. Waste relationship matrix sangat cocok 

digunakan dalam perbaikan pelayanan dengan pendekatan lean di industri 

jasa ini karena semua waste saling terkait antara satu dengan yang 

lainnya. Pengolahan data menggunakan waste relationship matrix dengan 

menggunakan data hasil kuesioner yang disebarkan kepada beberapa 

stakeholder internal mengenai keterhubungan waste yang terjadi instalasi 

rawat jalan tingkat lanjut lantai II poli tulip BPJS Rumah Sakit Syafira 

Pekanbaru, kuesioner yang dibagikan akan diolah dengan skoring dan 

pembobotan yang dikembangkan oleh Rawabdeh sehingga menghasilkan 

waste relationship value. 

3.7.2  Interrelationship Diagram 

Interrelationship diagram merupakan suatu tool yang digunakan untuk 

mengetahui seba akibat permasalahan yang berkaitan dengan waste yang 
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paling berpengaruh. Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan 

interrelationship diagram yaitu membuat kerangka pemikiran dan 

pembuatan interrelationship diagram faktor individu dan manajemen 

rumah sakit. 

3.7.3  5-Whys 

5-Whys digunakan untuk mengetahui akar penyebab permasalahan yang 

terjadi pada instalasi rawat jalan BPJS poli tulip terkait waste dominan 

yang terjadi, teknik pengumpulan data 5-whys adalah dengan cara 

wawancara dengan internal value stakeholder yang paling memahani 

instalasi rawat jalan BPJS poli tulip, tahapan wawancara yaitu 

menanyakan “mengapa terjadinya waste dominan?” dan responden akan 

menjawab, jawaban dari responden akan ditanyakan kembali sebanyak 5 

kali. 

3.7.4  Simulasi Arena 

Simulasi sederhana menggunakan software arena yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan dengan mencontoh atau mempergunakan 

gambaran sebenarnya dari suatu sistem tanpa harus mengalaminya pada 

keadaan yang sesungguhnya.Tahapan simulasi arena pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan pola distribusi loket pada proses pelayanan 

menggunakan tool input analyzer. 

2. Merancang model proses pelayanan rawat jalan BPJS poli tulip 

menggunakn modul pada software arena. 

3. Menentukan “set up” modul model yang telah dibuat. 

4. Melakukan verifikasi dan validaso model yang telah dirancang. 

5. Menentukan jumlah replikasi model yang telah dibuat. 

3.7.5 Usulan Perbaikan 

Perbaikan berdasarkan waste dominan dilakukan untuk memberikan 

usulan perbaikan yang akan dilakukan untuk mengurangi waste, tujuan 

melakukan perbaikan berdasarkan waste untuk meningkatkan process 

cycle eficiency. 
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3.7.6  Expected Future State Value Stream Mapping 

Expected future state value stream mapping adalah ekspektasi atau 

harapan terhadap pemetaan value stream untuk kondisi mendatang setelah 

dilakukan perbaikan berdasarkan waste yang terjadi. Expected future state 

value stream mapping berguna dalam mengetahui perubahan dari 

eliminasi waste yang dilakukan pada proses pelayanan pada instalasi rawat 

jalan tingkat lanjut lantai II poli tulip BPJS rumah sakit syafira Pekanbaru.  

 

3.8 Analisa 

Analisa dilakukan untuk menganalisa dan menjabarkan tahapan yang 

telah dilakukan pada proses pengolahan data. Analisa data digunakan untuk 

menjelaskan semua hal yang terkait dengan pengolahan data mulai dari value 

stream mapping, waste relationship matrix, root cause analysis, perbaikan 

berdasarkan waste dominan dan simulasi Arena. 

  

3.9 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran dilakukan untuk menarik hasil penelitian dan 

menjawab permasalahan yang ada serta saran yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pembaca, perusahaan dan penelitian selanjutnya. 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari pengolahan data dan analisa adalah 

sebagai berikut: 

1. Waste yang paling berpengaruh menimbulkan waste lain pada proses 

pelayanan rawat jalan BPJS poli tulip RS Syafira adalah waste unnecessary 

movement dan waste lost opportunity to retain or win customers yaitu sebesar 

22,11% yang menyebabkan timbulnya waste delay yaitu sebesar 21,15%.  

2. Usulan perbaikan yang diberikan untuk mengurangi waktu tunggu adalah 

pihak RS membuat sistem untuk menghubungkan pekerja, perawat dan 

dokter agar terjalinnya komunikasi yang baik untuk mengatasi pemasalahan 

waktu tunggu dan pihak rumah sakit mengeliminasi pemborosan yang terjadi 

sesuai dengan tabel 4.23. 

 

6.2 Saran 

Saran yang diberikan kepada pihak rawat jalan BPJS poli tulip RS 

Syafira adalah sebagai berikut: 

1. Perbaikan aktivitas rawat jalan BPJS poli tulip RS Syafira harus dilakukan 

secara berkesinambungan walaupun penelitian ini telah selesai, guna tetap 

terjaganya kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. 

2. Penelitian ini ditujukan kepada peniliti selanjutnya untuk menjadi acuan atau 

landasan dalam membuat penelitian berikutnya dan diharapkan penelitian 

selanjutnya mampu mengembangkan penelitian, baik dari segi tempat, 

perspektif dan metode yaang akan digunakan. 
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Current State Value Stream Mapping 
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KUESIONER WASTE RELATIONSHIP MATRIX 

 

Kuesioner WRM  Tenaga Kerja Rawat Jalan Poli Tulip BPJS 

Rumah Sakit Syafira Pekanbaru 
 

 
 

Identitas Responden 
Nama    : 

Profesi  : 

Berikut ini adalah kuesioner tentang hubungan antar waste   (pemborosan) yang 

terjadi pada rawat jalan BPJS poli tulip BPJS RS Syafira Pekanbaru. Kuesioner 

ini bertujuan untuk mengetahui keterhubungan antar waste pada proses 

pelayanan rawat jalan di bagian BPJS poli tulip RS Syafira Pekanbaru. 
 

Instruksi Pengisian: 

Terdapat 6 buah pertanyaan dalam 1 tabel kuesioner WRM. Isilah jawaban 

pertanyaan pada tabel di bawah ini dengan melingkari pilihan jawaban yang ada 

sesuai dengan yang terjadi di rawat jalan BPJS poli tulip RS Syafira Pekanbaru. 

No. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

 
1. 

 

Apakah delay  menghasilkan 

unnecessary movement? 

a.   Selalu 
b.   Kadang-kadang 

c.   Jarang 
 

 
 

2. 

 
 
Bagaimana jenis hubungan antara 

delay dan unnecessary movement? 

a.   Jika delay naik maka unnecessary 
movement naik 

b.   Jika delay turun maka 

unnecessary movement 

tetap 

c.   Tidak tentu tergantung keadaan 

 
3. 

 

Dampak terhadap unnecessary 

movement karena delay? 

a.   Tampak secara langsung dan jelas 
b.   Butuh waktu untuk muncul 

c.   Tidak sering muncul 

 
4. 

Menghilangkan dampak delay 
terhadap unnecessary 

movement dapat dicapai 

dengan cara? 

a.   Metode engineering 
b.   Sederhana dan langsung 

c.   Solusi instruksional 

 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
Dampak unnecessary 

movement terhadap delay 

terutama mempengaruhi… 

a.   Kualitas pelayanan 
b.   Produktifitas sumber daya 

c.   Waktu proses 

d.   Kualitas dan produktifitas 

e.   Kualitas dan waktu proses 

f.   Produktifitas dan waktu proses 

g.   Kualitas produktifitas dan waktu 

proses 

 
6. 

Sebesar apa dampak unnecessary 
movement terhadap delay 

akan meningkatkan waktu 

delay? 

a.   Sangat tinggi 
b.   Sedang 

c.   Rendah 



 

  
 

Perancangan Model Simulasi 
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