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3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Bab ini menguraikan tentang langkah – langkah yang akan dilakukan dalam penelitian 

serta metode – metode yang akan digunakan sehingga akhirnya dapat menemukan 

solusi serta kesimpulan. 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Alur dalam penelitian ini menjelaskan mengenai tahapan atau prosedur penelitian yang 

akan dilakukan. Berikut ini merupakan diagram alir penelitiannya 

 

 
Gambar 3.1 Tahap identifikasi 

 

Diagram alir diatas merupakan tahapan yang akan dilakukan dalam tahapan 

identifikasi. Tahap ini akan dilakukan studi pendahuluan, identifikasi masalahan, dan 

penentuan tujuan penelitian. 
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Gambar 3.2 Tahap pengumpulan dan pengolahan data 

 

Diagram alir diatas merupakan tahapan yang akan dilakukan dalam tahapan 

pengumpulan dan pengolahan data. Tahap ini akan dilakukan pendefinisian mengenai 

profil serta proses yang terjadi diperusahaan dan apabila data yang dimiliki telah cukup 

maka akan dilakukan pengolahan data. 

 

 
Gambar 3.3 Tahap analisis dan perbaikan 

 

Diagram alir diatas merupakan tahapan yang akan dilakukan dalam tahapan analisis 

dan perbaikan. Tahap ini akan dilakukan analysis, improve serta implementation. 

Berikut ini adalah diagram alir dari tahapan yang ada dalam define, measure, analyze, 

dan improve 
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Gambar 3.4 Tahap DMAI 

Diagram alir diatas merupakan tahapan yang dilakukan dalam define, measure, 

analyze, dan improve. Penjelasan lebih terperinci mengenai tahapan tersebut akan 

dibahas pada subbab 3.3. 

 

3.2 Tahap Identifikasi 

Tahap idnentifikasi dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu studi pendahuluan, 

identifikasi permasalahan, dan penentuan tujuan penelitian. 

1. Studi Pendahuluan  

Tahap studi pendahuluan dilakukan terlebih dahulu sebelum penelitian lebih 

lanjut dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan ide dan topik penelitian 
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agar penyimpulan permasalahan serta informasi yang didapatkan benar serta 

untuk memperoleh informasi pendukung yang dapat digunakan sebagai 

panduan. Pada penelitian ini studi pendahuluan dilakukan dengan melakukan 

studi lapangan dan studi pustaka.  

 

Studi lapangan dilakukan dengan focus group discussion bersama dengan 

pimpinan Klinik Kecantikan Puspita untuk mengetahui permasalahan yang ada. 

Hasilnya yaitu bahwa pada Klinik Kecantikan Puspita Bandar Lampung 

terdapat keluhan – keluhan dari pelanggan terhadap pelayanan perusahaan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan wawancara terhadap 

manajer operasional serta melakukan gemba atau melihat secara langsung 

sistem pelayanan yang ada dan keluhan keluhan yang ada dari pelanggan. 

 

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi pendukung untuk 

panduan dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari 

beberapa jurnal, referensi-referensi, dan semua yang berkaitan dengan 

penelitian, yaitu mengenai lean hospital serta metode lain yang akan 

digunakan. Penulis menggunakan penelitian [18] sebagai panduan dalam 

melaksanakan penelitian. 

 

Selanjutnya dilakukan studi pustaka dengan mencari literatur - literatur yang 

berhubungan dengan penelitian yaitu literatur mengenai lean service, DMAIC, 

visual control, service quality (SERVQUAL), 5S, lean hospital, time study, 8 

waste dan critiqal to quality dan lain-lain 

2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah memiliki tujuan untuk mengetahui penyebab dari masalah 

yang ada. Tahap identifikasi masalah dilakukan dengan gemba, studi 

pendahuluan dan focus group discussion. Setelah penulis melakukan studi 

lapangan dan studi pustaka, hasilnya didiskusikan kembali melalui focus group 

discussion bersama dengan manajer operasional dan dilakukan kembali gemba 
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serta studi pendahuluan. Hasilnya yaitu permasalahan yang ada yaitu tidak 

adanya recall atau pemanggilan kembali terhadap pelanggan yang sudah lama 

tidak datang kembali ke Klinik Kecantikan Puspita, tidak adanya pengelolaan 

terhadap voice of customer (VOC) sehingga keluhan – keluhan yang ada dari 

pelanggan tidak ditindak lanjuti dan masukan – masukan yang ada menjadi 

terbuang, terjadinya kesalahan pemberian produk,  serta waktu tunggu 

pelayanan yang tinggi. Selanjutnya dilakukan FGD. Berdasarkan [32], hal 

tersebut terjadi karena adanya gap kualitas jasa yang ke 5 yaitu kesenjangan 

antara layanan yang diharapkan pelanggan dengan layanan yang dirasakan oleh 

pelanggan. Selanjutnya permasalahan – permasalahan yang ada didiskusikan 

kembali melalui focus group discussion untuk memperjelas tentang 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini rumusan 

masalah yang diperoleh yaitu bagaimana kondisi eksisting di Klinik Kecantikan 

Puspita Bandar Lampung dan apa perbaikan yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan Klinik Kecantikan Puspita Bandar Lampung 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada objek amatan maka akan 

ditentukan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian ini 

yaitu mengetahui kondisi eksisting Klinik Kecantikan Puspita Bandar Lampung 

dan merancang perbaikan kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan Klinik 

Kecantikan Puspita Bandar Lampung 

 

3.3 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Tahap pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan lean dan define serta measure.  

 

3.3.1 Tahap Define 

Define merupakan tahap dimana akan dilakukan pendefinisian dari proses yang 

akan di evaluasi. Proses tersebut yaitu proses yang secara signifikan 

mempengaruhi pendapatan perusahaan serta pada proses tersebut ditemukan 
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kegagalan ataupun pemborosan yang akan mempengaruhi proses selanjutnya. 

Tahap define akan dilakukan dengan pengumpulan data mengenai profil 

perusahaan serta sistem pelayanan perusahaan dan melakukan penentuan customer 

requirement dan waste identification. Berikut ini adalah diagram dari tahap define 

 

 
Gambar 3.5 Proses define 

 

Berdasarkan gambar diatas, Input dari tahap ini yaitu profil perusahaan dan sistem 

atau alur pelayanan perusahaan yang kemudian akan dilakukan penentuan 

customer requirement dan waste identification. Berdasarkan prinsip lean yang 

pertama yaitu mengidentifikasi nilai dari setiap produk baik barang maupun jasa 

yang didasarkan pada persprektif pelanggan, maka dilakukan identifikasi customer 

requirement berdasarkan penilaian peneliti dan manajer operasional yang 

didasarkan pada perspektif pelanggan. Waste identification dilakukan dengan 

melihat sistem atau alur layanan yang ada kemudian dilakukan waste identification 

berdasarkan 8 waste sehingga didapatkan pemborosan – pemborosan yang ada 

diperusahaan. 

 

3.3.2 Tahap Measure 

Tahap measure dilakukan untuk memvalidasi permasalahan yang ada serta 

mengukur dan menganalisis permasalahan tersebut salah satunya dengan 

melakukan pengambilan data – data serta perhitung data yang diperlukan. Berikut 

ini adalah diagram dari tahap measure 
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Gambar 3.6 Proses measure 

 

Berdasarkan gambar diatas, waste identification yang telah dilakukan ditahap 

sebelumnya terdapat beberapa waste yang ada diperusahaan yaitu defect, waiting, 

overprocessing, transportation dan motion. Hasil focus group discussion dengan 

pimpinan, waste waiting merupakan dampak dari pemborosan – pemborosan lain 

dan dapat dirasakan oleh pelanggan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Dari hasil 

FGD tersebut, maka dilakukan pengumpulan data waktu tunggu dan waktu proses 

dengan pengukuran secara langsung menggunakan stopwatch. Data tersebut 

kemudian diolah untuk mendapatkan waktu siklus, waktu normal dan waktu baku 

dengan menggunakan metode time study. Tahap ini juga akan menentukan critiqal 

to quality bagi pelanggan. Kriteria CTQ ditetapkan melalui focus group discussion 

(FGD) bersama pimpinan. 

 

3.4 Tahap Analisis dan Perbaikan 

Tahap analisis dan perbaikan meliputi tahap analyze, improvement, dan 

implementation. 

 

3.4.1 Tahap Analyze 

Tahap analyze dilakukan untuk menganalisis hasil perhitungan yang telah 

dilakukan. Berdasarkan prinsip lean yang ke dua yaitu melakukan identifikasi 

value stream mapping, maka pada tahap ini akan dilakukan pembuatan current 
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value stream mapping dari proses pelayanan yang ada. Berikut ini adalah diagram 

dari tahap analyze. 

 

 
Gambar 3.7 Proses analyze 

 

Berdasarkan gambar diatas, dilakukan pembuatan current value stream mapping 

dari sistem pelayanan yang ada dan perhitungan waktu siklus dan rata-rata yang 

telah dilakukan. Dari VSM yang telah dibuat, dapat dilakukan perhitungan dari 

aktivitas value added dan aktivitas non value added. Tahap ini juga akan dilakukan 

klasifikasi dari aktivitas – aktivitas yang ada serta penentuan akar masalah dari 

waste yang terpilih dengan metode root cause analysis untuk mengetahui 

pemborosan dan proses kritis yang terjadi dalam sistem pelayanan. 

 

3.4.2 Tahap Improve 

Tahap improve dilakukan dengan memberikan usulan – usulan perbaikan akar 

masalah yang ada pada root cause analysis. Berdasarkan prinsip ketiga dari lean 

yaitu perbaikan alur, maka pada tahap ini akan dilakukan perbaikan alur dilakukan 

dengan melakukan pembuatan surat perintah kerja (SPK) sebagai visual control 

dan dilakukan pembuatan future value stream mapping. Berikut ini adalah diagram 

dari tahap improve 



 

 

3.9 

 

 

 
Gambar 3.8 Proses improve 

 

Berdasarkan gambar diatas, pada tahap ini akan dilakukan pembuatan future value 

stream mapping, pengklasifikasian aktivitas – aktivitas yang ada dari proses 

pelayanan setelah perbaikan dan perhitungan aktivitas value added, aktivitas 

necessary but non value added, dan aktivitas non value added. 

 

 

 

 

 

 

 

 


