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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Objek penelitian pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang terletak di Jl. Raya Tlogomas No.45, Dusun 

Rambaan, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian terapan (applied research). 

Menurut Moh Nazir (2011), penelitian terapan (applied research) merupakan 

tipe penelitian yang menekankan pada pemecahan masalah – masalah praktis. 

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan spesifik dalam rangka 

penentuan kebijakan, tindakan atau kinerja tertentu. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk 

mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (kuncoro, 2013). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh Resep obat yang akan diproses di Instalasi 

Farmasi RS UMM. 

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi 

(kuncoro, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan sampel. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Accidental Sampling, 

menurut Sugiyono (2009) Accidental Sampling adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan yaitu konsumen secara kebetulan/insedental 
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bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Alasan penggunaan 

Teknik Accidental Sampling karena keterbatasan waktu pengambilan data, 

dengan accidental sampling setiap resep obat non bpjs yang akan di proses bisa 

menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian Resep obat yang 

akan diproses Instalasi Farmasi RSP UMM  

D. Definisi Operasional 

Penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, maka harus dipahami operasional variabel Sesuai dengan kerangka 

pikir dan alat analisis maka dalam penelitian ini menggunakan variabel sebagai 

berikut. 

1. Waktu dasar yaitu waktu yang dibutuhkan disetiap masing-masing 

aktivitas dalam proses pelayanan resep obat mulai dari pasien menaruh 

resep hingga pasien menerima obat. 

2. Proses dasar yaitu Aktivitas yang diperlukan dalam proses pelayanan resep 

obat mulai dari pasien menaruh resep hingga pasien menerima obat. 

3. Manusia yaitu Faktor pemborosan yang disebabkan oleh manusia 

4. Mesin yaitu Faktor pemborosan yang disebabkan oleh mesin 

5. Material yaitu Faktor pemborosan yang disebabkan oleh material 

6. Metode yaitu Faktor pemborosan yang disebabkan oleh Metode 

7. Serverenity yaitu Tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

keparahan dari faktor penyebab terjadinya pemborosan. 

8. Occurrence yaitu Tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

keseringan kegagalan dalam proses. 
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9. Detection yaitu Tolak Ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan dalam medeteksi kegagalan. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer  

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan 

cara survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data 

original (Kuncoro, 2013). Data primer yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah Waktu proses yang dibutuhkan disetiap aktivitas 

dalam proses pelayanan obat, Waktu proses ini didapatkan melalui 

obsevarsi lapangan dan faktor penyebab terjadinya pemborosan, data ini 

didapatkan dengan cara obsevarsi dan wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh ataupun data yang 

dikumpulkan dari pihak lain (Kuncoro, 2013). Data sekunder yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah Gambaran umum Rumah sakit, data 

struktur organisasi serta dokumen mengenai  alur proses yang dimiliki oleh 

Instalasi Farmasi Rumah sakit Pendidikan UMM, data ini didapatkan 

dengan cara Browsing di website resmi Rumah Sakit Pendidikan UMM, 

dan melihat arsip yang dimiliki Rumah Sakit Pendidikan UMM,  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan akan digunakan 

untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data tersebut harus benar – 

benar dapat dipercaya dan akurat. Dalam suatu penelitian ilmiah, metode 
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pengumpulan data dimaksudkan untuk memproleh bahan-bahan yang relevan, 

akurat, dan terpecaya. Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada 

penelitian ini adalah :  

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pecatatan secara teliti dan 

sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti. Metode 

observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pecatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian.  

Observasi yang dilakukan untuk mendapatkan data alur proses, data 

waktu proses yang dibutuhkan disetiap aktivitas dalam proses pelayanan 

obat mulai dari pasien menaruh resep hingga pasien menerima obat. Data 

tersebut didapatkan melalui perhitungan waktu yang dibantu oleh alat 

Stopwatch. 

2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peritiwa yang sudah berlalu, dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono, 2013). Data yang dibutuhkan dari dokumentasi 

berupa data profil perusahaan, sejarah perusahaan dan skema alur proses 

pelayanan pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang. Data tersebut akan didapatkan dari Arsip dan 

website resmi Rumah Sakit Pendidikan UMM. 
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3. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi  langsung dari sumbernya 

(Indriantoro dan Supomo,2009). Adapun wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan dengan pasien sebagai pra penelitian untuk mengetahui 

permasalahan pada rumah sakit dan Kepala Instalasi Farmasi untuk 

mengetahui penyebab terjadi permasalahan pada proses yang bermasalah 

di Instalasi Farmasi baik dari segi material, manusia, metode dan mesin. 

G. Teknik Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemetaan 

Fungsi Pemetaan fungsi waktu, Fish bone dan FMEA. Alat analisis pertama 

Pemetaan fungsi waktu dimana Pemetaan Fungsi waktu ini memungkinkan 

pengguna untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam hal 

langkah tambahan. Pengulangan, dan keterlambatan yang tidak diperlukan. 

(Heizer dan Render, 2014). 

1. Langkah-langkah dalam membuat diagram Pemetaan Fungsi waktu adalah 

sebagai berikut (Heizer dan Render, 2014).  

a. Mengetahui tahapan proses aktivitas yang harus dilaksanakan.  

b. Urutan pengerjaan dan rute diindikasikan dengan garis panah 

c. Waktu pengerjaan setiap aktivitas yang dipetakan pada sumbu 

horizontal. 
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d. Setelah pemetaan fungsi waktu dasar telah dibuat, identifikasi dan 

hilangkan pemborosan dalam hal tambahan, pengulangan, dan 

keterlambatan yang tidak perlu.  

2. Diagram Sebab-Akibat  

Diagram sebab akibat dapat mengidentifikasi berbagai sebab 

potensial dari satu efek atau  masalah, dan menganalisis masalah tersebut 

melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah 

kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, 

kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang 

perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Untuk menemukan penyebab 

dari masalah yang terjadi beserta akibat yang akan ditimbulkan akan 

dilakukan pengerjan seperti di bawah ini. 

Langkah-langkah dalam membuat metode sebab akibat menurut 

(Heizer dan Render,2009) sebagai berikut: 

a. Menggambarkan garis horizontal dengan tanda panah pada ujung 

sebelah kanan dan suatu kotak di depannya yang berisi masalah yang 

diteliti. 
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Sumber Heizer and Reder (2009) 

Gambar 3.1. Diagram Sebab-Akibat 

b. Menuliskan penyebab utama dalam kotak yang dihubungkan kearah 

garis utama. 

 

 

 

 

Sumber Heizer and Reder (2009) 

Gambar 3.2. Diagram Sebab-Akibat 

c. Menuliskan penyebab kecil disekitar penyebab utama dan 

menghubungkannya dengan penyebab utamanya. 

 

 

 

 

Sumber Heizer and Reder (2009) 

Gambar 3.3. Diagram Sebab-Akibat 

d. Menentukan sebab-sebab potensial dari permasalahan dan 

menentukan penyebab yang paling dominan dari permasalahan yang 

terjadi. 

Manusia Metode 

Material Mesin 

Permasalahan 

Manusia Metode 

Material Mesin 

Permasalahan 

Permasalahan 
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e. Menentukan rencana penanggulangan untuk memecahkan 

permasalahan yang ada. 

Dari diagram sebab-akibat akan ditemukan penyebab terjadinya 

kesalahan dalam proses produksi. Yang nantinya akan dilakukan 

pengolahan terkait penyelesaian ataupun kesimpulan mengenai 

penyebab dari permasalahan yang terjadi.  

3. FMEA  

Analisis ketiga menggunakan FMEA, dalam menerapkan  FMEA  

setiap  komponen  diperiksa  untuk  mengidentifikasi  kemungkinan 

kegagalan. Tiga langkah yang diperhatikan kemungkinan terjadinya 

kegagalan (Occurrence), dampak atau  keparahan  kegagalan  (Severity),  

dan  kemampuan  untuk  mendeteksi  kegagalan  sebelum  terjadi 

(Detection)  dibawah ini  langkah dalam analisis FMEA sebagai berikut 

(Gazperz, Vincent, 2012) 

a. Mengidentifikasi proses atau produk/jasa 

b. Mendaftarkan masalah-masalah potensial yang dapat muncul, efek 

dari masalah-masalah potensial tersebut dan penyebabnya. Hindarilah 

masalah-masalah sepele 

c. Menilai masalah untuk keparahan (severity), probabilitas kejadian 

(occurrence) dan detektabilitas (detection). 

d. Buat daftar mengenai efek dari failure mode yang ada dalam daftar 

sebelumnya.  
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e. Buatlah rating, efek mana yang paling besar hingga yang paling kecil. 

Beri angka 1 untuk yang efeknya paling kecil, dan 10 untuk yang 

efeknya paling besar. Masukkan angka pada kolom ‘SEV’ (severity). 

f. Identifikasi penyebab dari failure mode (kesalahan) sehingga 

menimbulkan efek tersebut. Buatlah rating seperti yang anda lakukan 

pada daftar efek diatas yang mengidentifikasi penyebab mana yang 

paling mungkin dan mana yang paling tidak 

g. Identifikasi kontrol yang ada untuk mendeteksi isu-isu kesalahan yang 

ada dalam daftar anda, dan buat rating berdasarkan efektifitasnya 

dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan. 

h. Nilai indikator dari severity, occurence, dan detection didasarkan pada 

penjelasan di tabel di bawah ini. 

1) Severity  

Keparahan atau penurunan risiko hanya dipertimbangkan 

pada "efek", mengurangi keparahan risiko hanya mungkin 

dilakukan melalui perubahan dalam proses dan kegiatan. Ada 

beberapa faktor kuantitatif untuk tingkat keparahan risiko ini yang 

dinyatakan pada skala 1 sampai 10. Tingkat keparahan ditunjukkan 

pada Tabel dengan urutan prioritas. 

Tabel 3.1 Nilai Indikator Saverity 

 

Effect Severity of the effect Rank 
 
 

Hazardous 

Risiko menyebabkan dampak pada biaya, waktu, 

dan / atau ruang lingkup   begitu   parah   sehingga   

tidak   ada   kesempatan   untuk pemulihan.  Hal  ini  

mengharuskan  penutupan  proyek  proses  pada 

praktekkan. 

 
 

10 
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Serious 

Risiko  mempengaruhi  biaya,  waktu  dan  /atau  

ruang  lingkup, memerlukan tindakan oleh manajer 

untuk mencapai tujuan (revisi) proyek. Dampaknya 

memerlukan penundaan dan / atau peningkatan 

yang signifikan dari biaya, dan hilangnya 

fungsional dalam proyek. Ini memerlukan  

 
 
 

9 

Effect Severity of the effect Rank 
 manajemen perubahan proyek, persetujuan, rencana 

kontingensi, dan review tujuan baru bagi 

kelangsungan proyek. 

 

 
 

EXtreme 

Risiko mempengaruhi biaya, waktu dan / atau ruang 

lingkup, dan memerlukan tindakan dari manajer 

proyek untuk mencapai tujuan proyek..Dampaknya 

memerlukan penundaan dan / atau peningkatan 

yang  signifikan  dalam  biaya,  dan  dapat  

diterjemahkan  ke  dalam  perubahan, perencanaan 

kontingensi, dan persetujuan proses proyek. 

hilangnya   proyek   fungsi.   Hal   ini   

membutuhkan   manajemen. 

 
 

8 

 
 

Major 

Risiko mempengaruhi biaya, waktu dan / atau 

ruang lingkup, dan memerlukan tindakan dari 

manajer untuk mencapai tujuan proyek. Hal  ini  

membutuhkan  proses  manajemen  perubahan  

proyek  pada praktiknya, dengan persetujuan pihak 

perusahaan atas perubahan ini. 

 
 

7 

 
Moderate 

Risiko mempengaruhi biaya, waktu dan / atau 
ruang lingkup, dan memerlukan tindakan dari 
manajer untuk mencapai tujuan proyek. 

 
5 

 
 

Low 

Risiko menyebabkan penundaan dalam kegiatan 
yang tidak pada jalur proyek kritis. Selain itu, Risiko 
dapat melibatkan dampak terhadap resources 
proyek, tanpa mempengaruhi batas waktu, anggaran 
dan ruang lingkup proyek. 

 
 

4 

 
Minor 

Risiko tidak menyebabkan ada kerugian kecil untuk 
tujuan proyek,memerlukan pengerjaan ulang atau 
koreksi minor dalam deliverable proyek, tidak ada 
waktu tambahan atau anggaran yang dibutuhkan. 

 
3 

 
Very Minor 

Risiko menyebabkan ada penundaan dan / atau biaya 
tambahan, tanpa mempengaruhi tujuan proyek atau 
keseimbangan terhadap biaya dan waktu. 

 
2 

 
None 

Risiko  menyebabkan  ada  pembatasan  pengetatan  
kecil  di  proyek, dengan  tidak  berdampak  pada  
kualitas,  biaya,  waktu  dan  ruang lingkup. 

 
1 

Sumber : Emi Rusmiati (Jurnal) 
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2) Occurence 

Occurrence adalah probabilitas munculnya  penyebab  atau 

mekanisme tertentu. Dengan  kata  lain, probabilitas pada 

occurrence spesifik pada frekuensi kejadian kesalahan potensial. 

Probabilitas pada occurrence dinilai dengan angka 1 sampai 10 dari 

bantuan survei arsip dan dokumen sebelumnya, memeriksa proses 

kontrol dan hukum perburuhan. Pencegahan atau pengendalian dari 

satu atau beberapa mekanisme kesalahan adalah satu-satunya cara 

yang dapat mengurangi tingkat occurrence melalui pembentukan 

perubahan dalam rencana atau proses desain seperti checklist desain, 

desain review, pedoman desain dan lain-lain. Jadi, hanya dengan 

menghilangkan atau mengurangi penyebab atau mekanisme setiap 

bahaya diharapkan mengurangi jumlah nilai probabilitas 

occurrence, ditunjukkan pada Tabel berikut: 

Tabel 3.2.  Nilai Indikator Occurrence 

Probability of Failure Possible Failure Rates Rank 

Sangat  tinggi:  kegagalan  

hampir tidak bisa dihindari. 
>1 in 2 10 

1 in 3 9 

Tinggi: umumnya berkaitan 

dengan poses terdahulu yang 

sering menimbulkan 

kegagalan 

1 in 8 8 

1 in 20 7 

Sedang : umumnya berkaitan 

dengan proses terdahulu yang 

kadang mengalami kegagalan 

tetapi tidak dalam jumlah 

besar.  

1 in 80 6 

1 in 400 5 

1 in 2,000 4 

Rendah : kegagalan terisolasi 

berkaitan denganproses yang 

identik. 

 

1 in 15,000 

 

3 
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Sangat rendah : hanya 

kegiatan terisolasi yang 

berkaitan dengan proses yang 

hampir identik 

 

1 in 150,000 

 

2 

Hampir      tidak      mungkin      

: kegagalan  yang  mustahil,  

tidak pernah    ada    

kegagalan    dalam 

proses yang identik. 

< 1 in 1,500,000 1 

Sumber : Emi Rusmiati (Jurnal) 

 

3) Detection 

Probabilitas  pada  detection  adalah  salah  satu  jenis  

penilaian  untuk  mengidentifikasi  penyebab  / mekanisme risiko. 

Tim proyek harus menggunakan kriteria evaluasi dan dasar sistem 

jika beberapa perubahan  diperlukan  dalam  kasus  khusus.  

Penentukan  pengendalian  terbaik  dilakukan  sedini mungkin 

selama proses proyek. Selain itu, harus meninjau potensi skor 

risiko setelah mencetak skor dan memastikan bahwa peringkat ini 

masih tetap.  

Meskipun FMEA memprioritaskan kegagalan lebih kritis, hal 

itu juga memerlukan analisis setiap komponen sistem dan ini 

mungkin memakan waktu sumber daya yang tersedia. Cara 

menentukan nilai detection dengan menggunakan rating 1-10, 

dimana setiap rating memiliki kriteria tersendiri dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 
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Tabel 3.3 Nilai Indikator Detection 

Deteksi Kemungkinan deteksi Rank 

Tidak 

terdeteksi 

Tidak ada tindakan pencegahan terhadap risiko, atau 

tindakan sistematis untuk memantau dan mengendalikan 

risiko. (Deteksi  kurang  dari  1%  dari  waktu,  dan  risiko  

biasanya mempengaruhi proyek) 

 

10 

Sangat 

sedikit 

kemungki

nan 

Tidak ada tindakan pencegahan terhadap risiko, dan 

tindakan untuk  pengawasan  dan  pengendalian  risiko  

jarang  terjadi, tanpa    menunjukkan    tingkat    lanjutan    

yang    menjamin keefektifan manajemen risiko proyek 

 

 

 

9 

Deteksi Kemungkinan deteksi Rank 

 (Tidak ada pencegahani tujuan proyek) risiko,  tetapi  

mendeteksi  10%  setelah  terjadinya,  sebelum 

mempengaruh 
 

Sedikit 

kemungki

nan 

Tidak ada tindakan pencegahan terhadapa risiko, tetapi 

ada tindakan untuk monitoring dan kontrol risiko, dengan 

tidak ada tingkat lanjutan untuk menjamin pengulangan, 

prosedur dan   frekuensi   yang   diperlukan   untuk   

manajemen   yang efektif.  (Tidak  mencegah  risiko,  

tetapi  mendeteksi  50% 

setelah terjadinya, sebelum mempengaruhi tujuan 

proyek) 

 

 

 

8 

Sangat rendah Tidak ada mekanisme pencegahan penyebab risiko tapi 

ada proses pemantauan dan pengendalian risiko selama 

proyek, dengan cara sistemik. (Tidak mencegah risiko, 

tetapi mendeteksi 90% setelah terjadinya, sebelum 

mempengaruhi tujuan proyek) 

 

 

 

7 

Rendah Ada  sangat  sedikit  kesempatan  untuk  mendeteksi  

risiko sebelum  terjadi.  (Mendeteksi  dan  menghindari  

terjadinya 10% dari waktu, dan hanya mendeteksi untuk 

sisanya) 

 

6 

Sedang Ada sedikit kesempatan untuk mendeteksi risiko sebelum 

terjadi. (Mendeteksi dan menghindari terjadinya 30% dari 

waktu, dan hanya mendeteksi untuk sisanya) 

 

5 

Cukup tinggi Ada kesempatan besar untuk mendeteksi risiko sebelum 

terjadi. (Mendeteksi dan menghindari terjadinya 50% dari 

waktu, dan hanya mendeteksi untuk sisanya) 

 

 

 

4 

Tinggi Kemungkinan tinggi mendeteksi penyebab risiko sebelum 

terjadi. (Mendeteksi dan menghindari terjadinya 70% dari 

waktu, dan hanya mendeteksi untuk sisanya) 

 

3 
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Sangat tinggi Kemungkinan yang sangat tinggi untuk mendeteksi 

penyebab risiko   sebelum   terjadi.   (Mendeteksi   dan   

menghindari terjadinya  85%  dari  waktu,  dan  hanya  

mendeteksi  untuk sisanya) 

 

 

2 

Hampir pasti Penyebab   risiko   pasti   akan   terdeteksi   sebelum   

terjadi (Mendeteksi dan menghindari terjadinya 100% 

dari waktu) 

 

1 

Sumber : Emi Rusmiati (Jurnal) 

i. Menghitung risk priority number atau RPN yang rumusnya adalah 

dengan mengalikan ketiga variable dalam 3 poin diatas dan menentukan 

rencana solusi-solusi perioritas yang harus dilakukan. 

Dari nilai severity, occurrence dan detection dapat diperoleh nilai RPN, 

yaitu dengan cara mengalikan ketiga  unsur  tersebut  (RPN  =  S  X  O  

X  D).  Berdasarkan  nilai  RPN  yang  telah  diperoleh  maka 

dilakukanlah pengurutan berdasarkan nilai RPN tertinggi sampai 

dengan tendah. 

j. Sortir nilai pada RPN dan identifikasi isu yang paling kritikal dan 

mendesak untuk segera ditangani. 

 


