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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
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untuk dapat memenuhi permintaan konsumen baik dari segi produk maupun 

pelayanan. Dari segi pelayanan waktu tunggu menjadi hal yang sangat 

penting karna waktu tunggu yang lama akan membuat konsumen tidak 

nyaman yang akhirnya menimbulkan citra buruk tentang pelayanan, waktu 

tunggu yang lama biasanya terjadi karena proses yang kurang optimal. 

Upaya dalam mengatasi kurang optimalnya proses dapat 

menggunakan strategi proses untuk membantu perusahaan dalam 

mengidentifikasi proses-proses yang mengalami pemborosan. Diagram alir 

menjadi awal mula kehadiran strategi proses dan mengalami perkembangan 

sehingga strategi proses memiliki variasi yang sesuai dengan kebutuhan 

mulai dari pemetaan fungsi waktu, pemetaan arus nilai, dan grafik proses. 

Permasalahan dalam sebuah proses jasa seringkali disebabkan oleh 

manusia, metode, mesin, dan material hal ini tidak dapat dipisahkan. Salah 

satu diantara keempat ini bermasalah akan menyebabkan proses yang 

kurang optimal sehingga waktu tunggu pelayanan akan meningkat ketika 

jumlah konsumen meningkat secara signifikan. Sehingga hadirlah sebuah 

strategi proses untuk menganalisis dan mengoptimalkan proses yang ada. 

Pemilihan strategi proses dilakukan sebagai altenatif pengambilan 

keputusan operasional setelah melakukan perancangan produk dan jasa. 
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Dengan strategi proses dapat mempermudah dalam mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada proses. Sehingga tingkat 

keberhasilan dalam perbaikan sebuah proses pada perusahaan tinggi. 

Perusahaan jasa seringkali kalah oleh pesaingan dikarenakan 

pelayanan buruk sehingga mengecewakan konsumen, yang menonjol dari 

perusahaan jasa, pelayanan itu sendiri, ketika itu buruk, konsumen akan 

memilih pesaing yang memiliki pelayanan terbaik. Maka dari itu perusahaan 

jasa haruslah selalu menjaga pelayanannya tetap menjadi yang terbaik.  

Persaingan dalam industri jasa pada bisnis rumah sakit dewasa ini 

sangatlah ketat, setiap Rumah sakit dituntut untuk dapat bersaing baik dalam 

segi pelayanan maupun dari segi harga. Oleh karena itu Rumah sakit- rumah 

sakit harus mempunyai strategi yang tepat untuk dapat bertahan dan lebih 

unggul dari kompetitornya dan saat ini tingkat kesadaran masyarakat 

terutama daerah Malang akan kesehatan terus meningkat, membuat pasien 

rumah sakit khususnya di  Malang selalu ramai. hal ini patut disyukuri oleh 

setiap Rumah sakit karna masih menjadi pilihan masyarakat Malang untuk 

memenuhi kebutuhan kesehatanya.  

Peningkatan jumlah pasien disetiap Rumah sakit di Malang dapat 

menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan profit Rumah sakit terutama 

di bagian Instalasi Farmasi, karna Instalasi Farmasi salah satu sumber profit 

bagi Rumah sakit. Oleh karena itu pihak Rumah sakit  perlu memperhatikan 

kualitas pelayanan terutama waktu menunggu obat dan kesesuaian obat. 

agar peningkatan jumlah pasien tidak mempengaruhi kualitas pelayanan, 
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yang mengakibatkan kekalahan dalam persaingan dan tidak menangkap 

sebuah peluang. 

Peningkatan kualitas pelayanan bisa dilakukan dengan strategi proses 

terutama permasalahan waktu tunggu obat, dengan strategi proses akan 

diketehui kendala yang menyebabkan waktu tunggu obat lama. Strategi 

proses sudah banyak sekali dipakai oleh para peneliti, salah satunya Dima 

Lintya Siti Karima Zahra (2015), meneliti pelayanan instalasi farmasi 

dengan alat analisis Pemetaan arus nilai dari hasil penelitianya. telah 

mengeliminasi waste terdapat penurunan sebanyak 10 kegiatan menjadi 29 

kegiatan dengan peningkatan value added activity sebesar 22,73% 

dibandingkan sebelumnya yaitu 58,62%. Sehingga terjadi peningkatan 

efisiensi di Instalasi Farmasi Rawat Jalan RS Anna Medika Bekasi. 

Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

melayani  resep obat untuk rawat inap, rawat jalan, dan obat bebas yang 

beroperasi selama 24 jam dan merupakan salah satu Instalasi Farmasi di 

Malang dengan pasien yang cukup banyak, agar tetap menjadi pilihan 

masyarakat harus menciptakan pelayanan yang baik. Pelayanan merupakan 

faktor penting dalam sebuah perusahaan karna kepuasan konsumen 

merupakan cerminan dari pelayanan perusahaan yang baik. Karna itu 

pelayanan harus dijaga dan ditingkatkan agar konsumen akan terus loyal 

dengan perusahaan. pelayanan yang sangat diharapkan dari setiap 

konsumen adalah proses pelayanan yang cepat dan tepat. 
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Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

mengalami waktu tunggu obat yang cukup lama terkadang lebih dari 30 

menit bahkan 1 jam, kondisi ini terjadi lantaran melonjaknya jumlah pasien 

terutama di jam-jam sibuk,. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan no 

129 tahun 2008, standar minimal pelayanan rumah sakit memiliki indikator 

waktu tunggu pelayanan farmasi untuk obat jadi yaitu ≤ 30 menit dan 

pelayanan farmasi untuk obat racik yaitu ≤ 60 menit, tanpa melihat jumlah 

item obat. (Kepmenkes, 2008). 

Rumah sakit Univesitas Muhammadiyah Malang dituntut untuk dapat 

meningkat pelayanananya agar dapat mempertahankan loyalitas pasien. 

Dari hasil wawancara dengan 15 pasien yang berada di Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, dengan ketentuan setiap 

pasien dapat memberikan penyataan lebih dari 1 masalah. Ditemukan 

beberapa permasalahan yang terjadi, dapat dijelaskan di tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Masalah pelayanan RS UMM 

Masalah  Pasien 

Alur pelayanan Instalasi Farmasi 

yang kurang efisien  

12 orang 

Antrian dalam proses registrasi  13 orang 

Waktu tunggu obat racik terlalu 

lama  

7 orang  

Sumber : Lampiran 2 hasil wawancara pasien diolah (2019) 

Keterangan pada data tabel diatas menjelaskan bahwa mayoritas 

masalah pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang berada di Instalasi Farmasi, masalah yang terjadi 
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di Instalasi Farmasi berupa alur pelayanan Instalasi Farmasi yang kurang 

efisien dan waktu tunggu obat racik terlalu lama. 

Alur proses yang kurang efisien akan berimplikasi kepada waktu 

tunggu yang lama. Ketidakefisiensi dari sebuah proses sering kali 

disebabkan tindakan – tindakan proses yang tidak memiliki nilai (waste) 

yang tidak terlihat, namun sangat mempengaruhi waktu proses sehingga 

waktu proses yang seharusnya bisa lebih cepat menjadi lama. Hal ini akan 

membuat pasien tidak puas dengan pelayanan yang diberikan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah utama yang 

dihadapi oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang adalah waktu tunggu obat terlalu lama. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Kesehatan no 129 tahun 2008, standar minimal pelayanan rumah 

sakit memiliki indikator waktu tunggu pelayanan farmasi untuk obat jadi 

yaitu ≤ 30 menit dan pelayanan farmasi untuk obat racik yaitu ≤ 60 menit, 

tanpa melihat jumlah item obat. (Kepmenkes, 2008). Dengan manganalisis 

alur proses melalui alat analisis Pemetaan fungsi waktu diharapkan dapat 

membantu Instalasi Farmasi Rumah Sakit UMM dalam mengambil 

keputusan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka judul yang 

diambil yaitu “Analisis Proses Pelayanan pada Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Proses apa yang mengalami masalah pada pelayanan Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang ? 

2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemborosan waktu pada 

proses pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Malang ? 

3. Bagaimana usulan perbaikan proses pelayanan Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang ? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian dari penulisan latar belakang dan rumusan 

masalah dalam proposal penelitian. Batasan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya pada pasien rawat jalan non bpjs 

2. Waktu penelitian selama 2 hari  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui proses yang mengalami pemborosan waktu 

pada pelayanan Instalasi farmasi Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya proses yang 

mengalami pemborosan waktu pada pelayanan Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis usulan perbaikan beserta 

prioritas perbaikan yang harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian, adalah sebagai berikut :  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai masukan 

dalam mengatasi masalah waktu tunggu di Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran 

kajian bagi akademisi untuk penelitian selanjutnya dalam kajian 

yang sama terutama mengenai alur proses 


