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ABSTRAK 

 Dian Pungkas Prayogi NIM 1721100021. Analisis Sistem Antrian Guna 

Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Pasien Rawat Jalan dengan BPJS pada UPT   

Puskesmas Ngawen I Gunungkidul.  

 Pengaturan sistem antrian merupakan aspek penting pada suatu pelayanan 

khususnya dibidang kesehatan, karena berkaitan dengan kesehatan pasien dan 

juga reputasi puskesmas. Masalah yang menjadi fokus penelitian adalah 

bagaimana meningkatkan efektivitas pelayanan pasien rawat jalan dengan BPJS 

pada UPT   Puskesmas Ngawen I Gunungkidul.  

Tujuan dengan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menguji 

efektivitas pelayanan pasien rawat jalan dengan BPJS di UPT Puskesmas Ngawen 

I Gunungkidul. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien yang melakukan 

pemeriksaan kesehatan di poli umum UPT Puskesmas Ngawen I. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara terhadap pasien serta 

studi pustaka dan dokumentasi. 

Penelitian dilaksanakan dengan 2 tahapan, yaitu tahap I menganalisis 

sistem antrian yang diterapkan UPT Puskesmas Ngawen I dengan menggunakan 

ukuran ukuran kinerja maupun efektivitas sistem antrian berupa  , Po, Lq, Ls, 

Wq, dan Ws yang kemudian dibandingkan dengan keadaan yang sesungguhnya di 

lapangan. Tahap II dilakukan optimalisasi terhadap ukuran kinerja maupun 

efektivitas sistem antrian pada poli umum. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif.  

Hasil dari penelitian ini adalah adanya penurunan waktu pelayanan 

terhadap pasien. Pada tahap I, nilai kesibukan dalam sistem ( ) = 0,87, nilai 

probabilitas tidak ada pelanggan (P0) = 0,13 (13%), rata-rata jumlah pasien dalam 

antrian (Lq) = 5,75 pasien, rata-rata jumlah pasien dalam sistem (Ls) = 6,62 

pasien, rata-rata waktu pelayanan tiap pasien dalam antrian (Wq) = 61,8 menit dan 

rata-rata waktu pelayanan tiap pasien dalam sistem (Ws) sebesar 71,4. Setelah 

dilakukan optimalisasi (tahap II) nilai terhadap ukuran kinerja mengalami 

penurunan kecuali pada nilai P0, yaitu nilai   = 0,44, nilai P0 = 0,39 (39%), nilai 

Lq = 0,21 pasien, nilai Ls = 1,08 pasien, nilai Wq = 2,22 menit dan nilai Ws = 12 

menit. 

Kata Kunci: Sistem Antrian, Efektivitas Pelayanan, Pasien Rawat Jalan 

BPJS  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Kehidupan manusia sekarang ini terutama dalam melakukan kegiatan 

jasa, ingin melakukan kegiatan dengan serba cepat dan dengan mendapatkan 

pelayanan yang optimal. Memberikan pelayanan dan mendapatkan 

pelayanan dengan memuaskan merupakan suatu prioritas utama para 

pemberi jasa serta penerima jasa.  

Pertambahan penduduk yang semakin padat terutama di Indonesia 

sekarang ini, mengharuskan kita untuk membudayakan budaya antri 

dimanapun kita berada, terutama di tempat-tempat berkumpulnya aktivitas 

masyarakat yang padat. Fenomena antrian ini biasa terjadi apabila 

kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk 

menyelenggarakan pelayanan. Setiap orang pasti menginginkan pelayanan 

yang optimal guna menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Untuk 

mempertahankan pelanggan, suatu organisasi selalu berusaha untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik yang dimaksud 

adalah memberikan pelayanan yang cepat sehingga pelanggan tidak 

dibiarkan untuk mengantri atau menunggu terlalu lama.  

Akan tetapi didalam suatu bisnis global, baik itu bisnis dalam bidang 

industri, kesehatan maupun yang lainnya, didalam operasinya terdapat 

bermacam-macam keterbatasan sumber daya yang digunakan, terutama 
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terbatasnya sumber daya manusia sehingga menyebabkan terjadinya antrian 

dimana pelanggan harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan.  

Antrian merupakan fenomena yang sudah sering terjadi didalam 

aktivitas manusia. Antrian sendiri terjadi karena konsumen datang pada 

waktu yang tidak tetap dan datang secara acak. Selain itu, antrian juga 

disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk melayani masing-masing 

konsumen berbeda-beda. Perbedaan dalam hal waktu kedatangan dan waktu 

pelayanan itulah yang menyebabkan antrian menjadi panjang, pendek, atau 

kadang tidak ada antrian sama sekali didalam suatu sistem antrian. 

Antrian biasa terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama mereka 

yang hidup di perkotaan dimana aktivitas masyarakatnya yang sangat padat. 

Orang terpaksa melakukan antri untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Misalnya mengantri untuk membeli tiket kereta api, mengantri untuk 

melakukan pembayaran dikasir toko, mengantri untuk mendapatkan 

pelayanan jasa perbankan, mengantri untuk mendapatkan pelayanan jasa 

kesehatan di   Puskesmas atau rumah sakit dan lain sebagainya. 

Walaupun mengantri merupakan hal yang biasa namun pada kondisi 

tertentu, mengantri dapat menimbulkan perasaan jenuh dan bosan, serta 

mengakibatkan waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk mengantri. 

Sehingga tidak jarang pelanggan yang mengantri terlalu lama akan memilih 

untuk meninggalkan antrian dan berpindah ke tempat lain yang dirasa 

memberikan pelayanan yang lebih cepat dan memuaskan.  
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Salah satu pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah adalah 

pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan secara efektif serta dapat di jangkau oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No.951/Menkes/SK/VI/2000 menyebutkan bahwa, “Tujuan 

pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal”. Dengan meningkatnya tingkat 

pendidikan dan keadaan sosial dalam masyarakat maka kesadaran akan arti 

hidup sehat pun juga meningkat, yang menyebabkan tuntutan masyarakat 

akan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman dan berorientasi pada 

kepuasan konsumen semakin mendesak. Dimana diperlukan kinerja 

pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan 

ketersediaan sarana kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar 

(Puskesmas, Balai Pengobatan), pelayanan rujukan (rumah sakit), 

ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan dan obat-obatan. 

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah suatu organisasi 

kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan 

masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping 

memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat 

di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Mengacu pada Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa, pusat 
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kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat 

dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.    

UPT Puskesmas Ngawen I merupakan salah satu unit pelaksana 

teknis kesehatan di bawah supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul. Tugas pokok UPT Puskesmas Ngawen I adalah melaksanakan 

kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di 

wilayah kerjanya, yaitu memberikan pelayanan kesehatan, pengobatan, dan 

perawatan kepada seluruh pasien yang datang untuk berobat.  

Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan yang terdekat dan 

mempunyai fungsi sebagai penggerak pembangunan yang berwawasan 

kesehatan dan sebagai pelayanan masyarakat maupun perorangan. Dalam 

melaksanakan fungsi tersebut Puskesmas melaksanakan enam prioritas 

kesehatan yang dikenal dengan program Basix Six, yang meliputi KIA/KB, 

Imunisasi, Perbaikan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Kesehatan 

Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.  

Disisi lain pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas dibedakan 

menjadi 4 yaitu meliputi pelayanan yang menyeluruh yang meliputi 

pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif 

(peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan 

kuratif dilaksanakan dengan melaksanakan pelayanan kesehatan kepada 
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masyarakat yang lebih banyak difokuskan didalam gedung, yaitu berupa 

pengobatan dan juga dilaksanakan diluar gedung yaitu Puskesmas keliling, 

sebagai penunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat UPT   

Puskesmas Ngawen I menyediakan beberapa pelayanan, seperti BP Umum, 

BP Gigi, KIA/KB, MTBS, Imunisasi, Laboratorium, dan Klinik Sehat. 

Pelayanan preventif dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan yang 

dilaksanakan didalam gedung maupun luar gedung, diantaranya yaitu  Gizi, 

UKS, Kesehatan Lingkungan, Usila, PHBS, Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyakit. Upaya rehabilitatif dilaksanakan  dengan  malaksanakan program 

kegiatan yaitu berupa PHN (Public Health Care atau Perawatan Kesehatan 

masyarakat) yaitu kegiatan perawatan yang dilaksanakan dengan melakukan 

kunjungan rumah. Pelayanan tersebut diberikan kepada semua penduduk 

dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak dari 

pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia. 

Setiap pasien yang datang ke UPT Puskesmas Ngawen I untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan, harus masuk dalam sistem antrian dan 

menggabungkan diri untuk membentuk suatu antrian melalui tahapan-

tahapan atau jalur yang telah diatur oleh pihak Puskesmas. Sistem antrian 

untuk pelayanan pasien di UPT Puskesmas Ngawen I yaitu dimulai dengan 

pasien melakukan pengambilan nomor antrian pada loket pendaftaran dan 

melakukan screening yang kemudian membentuk suatu antrian untuk 

menunggu sampai nomor antrian dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan di 

ruang dokter yang terbagi atas poliklinik yang ada di Puskesmas, dan 
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berakhir pada antrian untuk proses pengambilan obat di bagian pelayanan 

farmasi.  

Adapun sistem antrian pada pelayanan kesehatan di UPT   

Puskesmas Ngawen I dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema Sistem Antrian Pelayanan Pasien UPT   

Puskesmas Ngawen I Gunungkidul 

 

Dalam menerapkan sistem antrian, manajemen Puskesmas harus 

mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah karyawan, biaya yang 

dikeluarkan, waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan serta penyediaan 

sarana pendukung dalam kelancaran operasional guna memberikan 

pelayanan yang optimal kepada para pasien. Apalagi dimasa mewabahnya 

pandemi covid-19 seperti sekarang ini, pihak Puskesmas harus lebih 

mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang diberikan pada setiap pasien 

untuk mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk meminimalkan 

kasus penyebaran covid-19 yaitu peraturan mengenai gerakan 5M yaitu 

anjuran untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, 
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menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas sehingga pasien tidak 

terlalu lama untuk mengantri di Puskesmas.  

Puskesmas dituntut untuk selalu meningkatkan keprofesionalan dari 

para pegawainya, serta meningkatkan fasilitas atau sarana kesehatannya 

untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa layanan 

kesehatan. Semakin ketatnya persaingan serta pelanggan yang semakin 

selektif mengaharuskan Puskesmas sebagai salah satu penyedia jasa 

pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan kualitas layanan. Untuk dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu diketahui proses pelayanan 

yang diberikan apakah sudah optimal atau belum. 

Pelayanan yang optimal dalam dunia kesehatan adalah suatu hal 

yang sangat penting, karena hal ini menyangkut masalah dari baik atau 

buruknya reputasi instansi kesehatan tersebut, serta menyangkut masalah 

kesehatan dari pasien itu sendiri.  

Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, pihak 

Puskesmas harus dapat memilih dan menerapkan pola sistem antrian yang 

baik, guna mengatasi sistem antrian yang terlalu lama dan panjang agar 

efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan Puskesmas dapat terwujud dan 

tercapai. Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan 

prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan sejumlah pekerjaan yang sesuai atau tepat pada waktunya. 

Efektivitas juga bisa diartikan sebagai suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana 
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semakin besar persentase target yang dicapai, maka akan semakin tinggi 

efektivitasnya.  Oleh sebab itu suatu sistem antrian hendaknya diciptakan 

suatu manajemen Puskesmas agar dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sehingga efektivitas pelayanan kesehatan kepada pasien dapat 

tercapai.    

Pengurangan waktu menunggu umumnya membutuhkan investasi 

yang ekstra. Untuk memutuskan ya atau tidak untuk melakukan sebuah 

investasi, sangat penting untuk mengetahui efek dari investasi untuk 

mengatasi permasalahan dalam sistem antrian. Oleh karena pentingnya 

pengaturan sistem antrian pada suatu pelayanan khususnya dibidang 

kesehatan maka hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “ANALISIS SISTEM 

ANTRIAN GUNA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN 

PASIEN RAWAT JALAN DENGAN BPJS PADA UPT   PUSKESMAS 

NGAWEN I GUNUNGKIDUL” 
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1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Pemilihan judul yang diangkat penulis seperti yang tercantum dalam 

skripsi ini didasari oleh alasan: 

1.2.1 Alasan Objektif 

1. Oleh karena pelayanan merupakan aspek penting dalam 

memuaskan pelanggan, maka penulis ingin menganalisis sistem 

antrian guna meningkatkan efektivitas pelayanan pasien rawat 

jalan dengan BPJS pada UPT Puskesmas Ngawen I 

Gunungkidul. 

1.2.2 Alasan Subjektif 

1. Penulis ingin memberikan informasi kepada publik mengenai 

efektivitas pelayanan pasien rawat jalan dengan BPJS pada UPT 

Puskesmas Ngawen I Gunungkidul. 

2. Penulis optimis penelitian ini dapat diselesaikan dengan tepat 

waktu karena penelitian ini didukung tersedianya data-data dari 

berbagai literatur yang dibutuhkan yang digunakan penulis 

sebagai referensi.  

 

1.3 Penegasan Judul  

Dalam rangka menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran 

terhadap variabel yang diangkat dalam penelitian ini, maka berikut 

disampaikan penegasan terhadap variabel-variabel yang terdapat pada 

judul penelitian ini.  
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1. Sumber Kedatangan (Populasi) 

Sumber kedatangan (populasi) adalah pasien rawat jalan 

dengan BPJS yang akan menggunakan pelayanan pada poli umum 

yang kedatangannya tidak terbatas.  

2. Kapasitas Sistem 

Kapasitas sistem adalah jumlah maksimum pelanggan, 

mencakup pelanggan yang sedang mendapatkan pelayanan dan yang 

berada dalam antrian, yang dapat ditampung oleh fasilitas pelayanan 

pada saat yang sama. 

3. Tingkat Pelayanan 

Tingkat pelayanan dalam sistem antrian terbagi menjadi tingkat 

pelayanan tunggal (single stage) dan tingkat pelayanan bertingkat 

(multi stage). Tingkat pelayanan tunggal yaitu apabila pelayanan 

kepada pelanggan selesai dalam satu kali proses pelayanan. Sedangkan 

tingkat pelayanan bertingkat yaitu apabila pelayanan kepada pelanggan 

tidak dapat selesai dalam satu kali proses sehingga pelanggan harus 

mengalami beberapa kali proses untuk menuntaskan segala 

kepentingannya. 

4. Sistem Pelayanan 

Sistem pelayanan yaitu kebijakan yang berkaitan dengan cara 

memilih anggota antrian yang akan dilayani (aturan tentang pasien 

mana yang akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu). 
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5. Jumlah Stasiun Pelayanan 

Jumlah stasiun pelayanan merupakan jumlah tahapan yang 

harus dilalui oleh setiap pasien rawat jalan dengan BPJS dalam 

mendapatkan pelayanan. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, serta 

untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis 

membatasi obyek yang diteliti. Penulis hanya menganalisa analisis sistem 

antrian guna meningkatkan efektivitas pelayanan pasien rawat jalan dengan 

BPJS di poli umum pada UPT Puskesmas Ngawen I Gunungkidul.  

 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik sistem pelayanan pasien rawat jalan dengan 

BPJS di UPT Puskesmas Ngawen I Gunungkidul? 

2. Model antrian manakah yang dapat diterapkan pada sistem pelayanan di  

UPT Puskesmas Ngawen I Gunungkidul? 

3. Apakah tingkat pelayanan di UPT Puskesmas Ngawen I Gunungkidul 

sudah efektif dan efisien (optimal) ? 
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1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menguji bagaimana karakteristik sistem pelayanan pasien rawat 

jalan dengan BPJS di UPT Puskesmas Ngawen I Gunungkidul 

2. Untuk menguji model antrian manakah yang dapat diterapkan pada 

sistem pelayanan di  UPT Puskesmas Ngawen I Gunungkidul 

3. Untuk menguji apakah tingkat pelayanan di UPT Puskesmas Ngawen I 

Gunungkidul sudah efektif dan efisien (optimal) 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

1.7.1 Manfaat Teoritis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan, wawasan, dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk 

penelitian yang sejenis pada masa mendatang.  

1.7.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi Penulis 

Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan penulis 

mengenai sistem antrian dalam meningkatkan efektivitas suatu 

pelayanan.  
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2. Bagi UPT   Puskesmas Ngawen I 

Untuk mengetahui sejauh mana sistem antrian yang 

diterapkan pihak Puskesmas apakah sudah optimal atau belum.  

Yang mana dari hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan 

pertimbangan oleh manajemen dalam proses pengambilan 

keputusan atau kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi.  

3. Bagi Pembaca 

Memberikan bahan referensi penelitian kepada pembaca 

mengenai analisis sistem antrian dalam meningkatkan efektivitas 

pelayanan dalam suatu organisasi yang mempunyai tipe yang 

sama dengan antrian yang terdapat di UPT Puskesmas Ngawen I 

Gunungkidul. 

 

1.8 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka 

disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, 

alasan pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari 

manajemen operasional, teori antrian, dan pelayanan.  

BAB III   METODE PENELITIAN  

Pada bab ini membahas mengenai desain penelitian, tempat 

dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi 

operasional dan variabel penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan metode analisis 

data. 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, 

deskripsi data, serta analisis data dan pembasan hasil 

penelitian  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

saran.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data, dan pembahasan penulis mengambil 

kesimpulan seperti dibawah ini, yaitu: 

1. Karakteristik sistem pelayanan di UPT Puskesmas Ngawen I 

Gunungkidul adalah sebagai berikut: 

a. Karakteristik Kedatangan 

Ukuran kedatangan pasien poli umum di UPT Puskesmas Ngawen I 

Gunungkidul bersifat tak terbatas. Jumlah pasien yang datang tidak 

dapat diketahui secara pasti untuk setiap jam, hari, maupun setiap 

bulan. Distribusi kedatangan pasien bersifat acak. Waktu kedatangan 

antar pasien tidak dapat diketahui dan tidak dapat diperkirakan 

secara pasti. Dalam interval waktu yang sama kedatangan pasien 

adalah tidak sama dan tidak dapat diketahui. Semua pasien yang 

datang ke puskesmas, dengan sabar menunggu hingga mereka 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini juga didukung dengan 

fasilitas yang disediakan sudah memadai dan cukup nyaman serta 

proses pelayanan yang sederhana.  
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b. Karakteristik Antrian  

Antrian yang terjadi tidak dibatasi oleh jumlah tertentu pada jam 

kerja di puskesmas. Garis antrian untuk masuk kedalam sistem 

pelayanan di UPT Puskesmas Ngawen I adalah Single Channel - 

Multi Server. Disiplin antrian berdasarkan prinsip First - Come, First 

– Served. 

c. Karakteristik Fasilitas Pelayanan  

Konfigurasi sistem pelayanan menerapkan sistem antrian jalur 

tunggal tahapan berganda (single channel-multi server) pada proses 

pelayanan di poli umum. Waktu pelayanan pasien BPJS pada poli 

umum bersifat acak. Dimana setiap pasien yang satu dengan pasien 

yang lain dibutuhkan waktu yang berbeda-beda.  

2. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap sistem antrian yang terjadi dan 

fasilitas pelayanan di UPT Puskesmas Ngawen I Gunungkidul dan 

mencocokkan dengan konfigurasi model antrian maka konfigurasi model 

antrian yang diterapkan pada sistem pelayanan di UPT Puskesmas 

Ngawen I adalah model Single Channel-Multi Server yaitu terdapat satu 

jalur antrian untuk memasuki sistem pelayanan jasa dan pelayanan untuk 

pasien dilakukan melalui 3 fase pelayanan yang harus dilakukan secara 

berurutan yaitu pada loket pendaftaran, poli umum, dan farmasi.  

3. Hasil analisis sistem antrian yang berlangsung pada pelayanan pasien 

BPJS poli umum di UPT Puskesmas Ngawen I Gunungkidul adalah:  
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a. Loket Pendaftaran  

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelayanan pada loket pendaftaran 

dapat dikatakan sudah stabil. Karena hasil perhitungan terhadap nilai   

yaitu sebesar 0,28 atau 28%, dimana hal ini menunjukkan bahwa nilai 

tersebut sudah sesuai dengan teori yang digunakan yaitu  jika nilai   < 

1 maka dapat dikatakan sudah stady stade atau stabil. Selain itu rata-

rata waktu tunggu di dalam antrian maupun sistem secara berturut-

turut relatif tidak lama yaitu sekitar 1,13 menit tiap pasien dan 4,10 

menit tiap pasien.  

b. Pelayanan Poli Umum 

Hasil analisis terhadap pelayanan poli umum menunjukkan bahwa nilai 

   hampir mendekati nilai 1 dimana hasilnya menunjukkan angka 

sebesar 0,87 atau 87%. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

pada pelayanan poli umum hampir mendekati kondisi tidak stabil, 

karena berdasarkan teori yang digunakan jika nilai   sama dengan atau 

lebih dari 1 maka dapat dikatakan tidak stabil. Selain itu rata-rata 

waktu tunggu dalam antrian maupun sistem secara berturut-turut 

menunjukkan relatif lama yaitu selama 61,8 menit dan 71,4 menit tiap 

pasien. Sehingga dengan hasil ini, pada pelayanan poli umum perlu 

dilakukan upaya optimalisasi agar rata-rata waktu tunggu menjadi 

berkurang. Hasil optimalisasi menujukkan bahwa setelah dilakukan 

optimalisasi dengan menambah satu server nilai    menjadi 0,44 atau 

44% dan rata-rata waktu tunggu baik dalam antrian maupun sistem 
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menunjukkan adanya penurunan yaitu menjadi 2,22 menit dan 12 

menit.  

c. Pelayanan Farmasi 

Hasil analisis terhadap pelayanan pada pelayanan farmasi dapat 

dikatakan sudah stabil. Karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

nilai   yaitu sebesar 0,20 atau 20%, dimana hal ini menunjukkan 

bahwa nilai tersebut sudah sesuai dengan teori yang digunakan yaitu 

apabila nilai   < 1 maka pelayanan tersebut dalam keadaan stady stade 

atau stabil. Selain itu rata-rata waktu tunggu di dalam antrian maupun 

sistem secara berturut-turut relatif tidak lama yaitu sekitar 0,57 menit 

dan 3 menit.  

 

5.2 Saran 

Dari hasil analisis permasalahan pada pembahasan sebelumnya, 

maka peneliti mengemukakan beberapa saran untuk UPT Puskesmas 

Ngawen I Gunungkidul yang diharapkan dapat  berguna bagi peningkatan 

pelayanan jasa yang akan datang 

1. Untuk mengurangi jumlah antrian pada jam-jam sibuk yaitu pukul 8.00 

WIB – 10.00 WIB pihak puskesmas harus mempertimbangkan agar 

memberikan tambahan fasilitas pelayanan pada pelayanan pemeriksaan 

di poli umum sehingga dapat mengurangi jumlah pasien yang mengantri 

pada jam tersebut. Misalnya dengan melakukan jumlah penambahan 

tenaga kesehatan pada poli umum. Selain itu untuk mengurangi jumlah 
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pasien yang mengantri di poli umum bisa juga dilakukan dengan 

membagi menjadi beberapa sesi pelayanan. Hal tersebut di maksudkan 

agar distribusi pelayanan antar jam pelayanan dapat lebih merata 

sehingga tidak terjadi penumpukan pasien pada bagian pelayanan poli 

umum.  

2. Pihak puskesmas harus tetap mempertimbangkan beberapa aspek 

penting jika akan melakukan penambahan fasilitas pelayanan berupa 

penambahan server, seperti biaya fasilitas tambahan berupa biaya untuk 

penganggaran alat-alat kesehatan dan fasilitas lain yang diperlukan. 

Karena untuk melakukan penambahan server pihak puskesmas harus 

melakukan investasi yang cukup besar, menginggat untuk membeli alat-

alat kesehatan serta fasilitas pendukung lain yang diperlukan memiliki 

harga yang mahal. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi pihak 

puskesmas untuk meninjau kembali apakah investasi tersebut dapat 

efektif dan efisien terhadap peningkatan kualitas pelayanan atau tidak 

serta apakah investasi tersebut dapat meminimalkan biaya total 

puskesmas atau tidak. 
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