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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Persediaan adalah suatu elemen yang penting dalam operasional 

perusahaan. Tanpa adanya persediaan perusahaan akan dihadapkan pada risiko 

tidak dapat memenuhi kebutuhan para langganan sehingga kehilangan kesempatan 

mendapatkan keuntungan dan mengakibatkan target pelayanan terhadap 

pelanggan (service level) tidak terpenuhi. Masalah persediaan muncul jika 

diperlukan simpanan untuk memenuhi permintaan (demand) di masa mendatang 

selama horizon perencanaan tertentu. Keputusan yang menyangkut berapa banyak 

dan kapan harus melakukan pemesanan merupakan hal yang khusus dalam 

masalah persediaan, terlebih lagi bila kebutuhan persediaan terdiri dari beberapa 

jenis produk/item, dengan pemasok yang berbeda serta anggaran yang terbatas 

(Fogarty, 1991). Makin besar safety stock makin menjamin pelayanan sebab 

resiko kekurang persediaan menjadi semakin kecil. Akan tetapi dengan 

meningkatnya jumlah safety stock akan memperbesar modal yang terikat dalam 

persediaan, begitu pula halnya dengan ongkos persediaan atau ongkos 

penyimpanan. Menentukan besarnya persediaan dengan sistem persediaan 

probabilistic ini dapat dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga safety 

stock berada pada tingkat yang dapat memberikan suatu keseimbangan yang tepat 

antara ongkos kekurangan persediaan dan ongkos safety stock (Tersine,1994). 

 Masalah persediaan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi 

oleh Sub Gudang Obat Gawat Darurat (OGD) Instalasi Farmasi RSUD 

DR.Moewardi Surakarta. Instalasi tersebut merupakan sebuah instalasi yang 

melakukan pelayanan penunjang medis di bidang perbekalan obat gawat darurat 

kepada pasien maupun instansi yang terkait dengan OGD di RSUD DR Moewardi 

Surakarta. Selain itu Sub Gudang OGD Instalasi Farmasi juga mengelola 

perbekalan obat gawat darurat khususnya dalam hal penyaluran, pemantauan, dan 

evaluasi yang disertai dengan tata tertib administrasi. OGD merupakan golongan 

obat-obatan yang harus ada dalam persediaan gudang dan tidak ada toleransi 

kekosongan. Hal ini berkaitan dengan service level yang harus dipenuhi oleh 
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pihak Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan penunjang medis di bidang 

perbekalan obat gawat darurat kepada pasien maupun instansi yang terkait dengan 

OGD di RSUD DR Moewardi Surakarta. Kekurangan atau tidak tersedianya suatu 

obat yang diperlukan oleh seorang pasien dapat berakibat fatal bagi jiwa pasien 

tersebut.  

 Dalam melakukan pengendalian persediaan obat gawat darurat setiap 

bulan Sub Gudang OGD Instalasi Farmasi RSUD DR Moewardi membuat 

perencanaan kebutuhan obat berdasarkan pola permintaan rata-rata 3 bulan 

sebelumnya. Perencanaan ini berisi rencana pengadaan dan anggaran pengadaan 

untuk satu bulan ke depan. Rencana jumlah pengadaan dihitung dengan melihat 

rata-rata permintaan 3 bulan sebelumnya dikurangi persediaan pada awal bulan. 

Perencanaan yang dibuat ini dijadikan acuan dalam pengadaan obat. Terkadang 

dalam pengadaan obat gawat darurat petugas belum memperhatikan persediaan 

yang ada pada awal bulan(initial inventory). Hal ini menyebabkan kelebihan obat 

dalam jumlah yang cukup besar.  

 Dalam pengadaan obat gawat darurat digunakan sistem beli (non 

konsinyasi). Obat dipesan kepada supplier dan akan dibayar setelah jatuh tempo, 

apabila obat tidak laku maupun telah expired obat-obat tersebut tidak bisa 

dikembalikan kepada supplier dan akan menyebabkan kerugian bagi pihak rumah 

sakit. Pada Bulan September 2006 - Desember 2006 terdapat 8 obat yang 

memiliki kelebihan persediaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Data Obat Gawat Darurat Prioritas I yang Mengalami Overstock 

OKTOBER
SISA TERIMA TOTAL PAKAI SISA TERIMA TOTAL PAKAI SISA

1 I0041 Asering inf botol 830 1500 2330 830 1500 1500 3000 360 2640
2 I0130 Dextrose 5 %  500 ml inf  plastik botol 1708 800 2508 321 2187 800 2987 449 2538
3 I0021 Aminosteril 5 % 500 ml botol 40 0 40 1 39 0 39 39 0
4 I0192 Flixotide  Neb 0.5 mg dos 13 0 13 3 10 0 10 10 0
5 I0534 Tyason 1 g inj vial 400 0 400 12 388 300 688 613 75
6 I0260 Iopamiro  300 mg  50 ml botol 175 260 435 295 140 320 460 285 175
7 I0035 Serum Anti Tetanus 1500 iu dos/10 100 0 100 20 80 50 130 125 5
8 I0808 Pnetidin inj. dos/11 26 0 26 13 13 0 13 3 10

NOVEMBER DECEMBERNO Kode Nama  Obat Satuan
2006

 

(Sumber : Instalasi Farmasi RSUD DR Moewardi Surakarta, 2006) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 I-3 

 Dari tabel 1.1 dapat  dilihat bahwa Sub Gudang OGD pernah melakukan 

pemesanan obat gawat darurat pada saat persediaan obat di gudang tersedia dalam 

jumlah yang cukup besar, seperti pada pemesanan obat Assering inf. dari PBF PT. 

Merapi Utama Pharma sebesar 1500 botol pada bulan November dan Desember 

2006 padahal sisa obat (initial inventory) yang ada pada Bulan November cukup 

besar yaitu sebesar 1500 botol sehingga terjadi akumulasi sisa obat yang cukup 

besar. Sub Gudang OGD juga pernah memesan obat melebihi yang dibutuhkan 

sehingga dalam beberapa bulan Sub Gudang OGD tidak melakukan pesanan 

karena persediaan di gudang masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, 

seperti pada obat Dextrose 5 % 500 ml inf plastik, Aminosteril 5 % 500 ml, 

Flixotide Neb 0.5 mg dan Pnetidin inj.  

 Akibat yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dilakukan oleh Sub 

Gudang OGD ini adalah adanya penumpukan obat gawat darurat dalam jumlah 

yang banyak  di gudang. Obat yang disimpan terlalu lama dengan jumlah yang 

terlalu besar akan memperbesar kemungkinan terjadinya kerusakan obat dan 

ancaman expired yang terlampau singkat. Jika hal ini terjadi, maka Sub Gudang 

OGD akan mendapatkan kerugian akibat bahan obat yang rusak dan expired. 

 Untuk obat yang hampir expired bisa ditukar ke Pedagang Besar 

Farmasi(PBF) menjadi obat sejenis dengan masa expired date yang lebih panjang 

selama jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan sebelum kadaluarsa. Jadi terhitung 3 

bulan sebelum expired date obat-obat tersebut harus segera ditukarkan oleh PBF 

ke supplier. Kebijakan ini sudah tercantum pada kontrak awal dengan PBF karena 

lokasi supplier yang terkait ada yang berada di luar negeri, seperti Otsuka di 

Jepang, Baxter dan Ethica di Jerman, sehingga dari pihak PBF sendiri 

memerlukan waktu yang cukup panjang untuk proses penukaran kepada supplier. 

Selama penelitian pada bulan Maret 2007 terdapat 8 obat yang masih berada di 

gudang padahal seharusnya obat-obat tersebut sudah harus dikeluarkan dan 

ditukarkan ke supplier. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2. 
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Tabel 1.2. Data Obat Gawat Darurat yang Mengalami Keterlambatan Retur pada 

Bulan Maret 2007 

NO NAMA OBAT EXPIRED DATE BULAN RETUR
1 Recofol  20 ml inj. April 2007 Januari 2007
2 Dextrose 5 % & 0.225 % NaCl 500 ml inf Maret 2007 Desember 2007
3 Kaen 1B Mei 2007 Februari 2007
4 Ringer Lactat Dextrose ( RLD ) inf April 2007 Januari 2007
5 Fimalbumin  20 %   100 ml Juni 2007 Maret 2007
6 Calcii Gluconas inj Mei 2007 Februari 2007
7 Fluothane 250 ml Juni 2007 Maret 2007  

                (Sumber : Instalasi Farmasi RSUD DR Moewardi Surakarta, 2007) 

 Dari tabel 1.2. dapat dilihat bahwa masih ada obat-obat yang seharusnya 

sudah diambil oleh PBF untuk ditukar ke supplier masih ada di Gudang Farmasi. 

Hal ini akan berakibat PBF tidak akan mau menukar obat-obat yang terancam 

expired tersebut sehingga apabila obat-obat tersebut kadaluarsa akan menjadi 

kerugian bagi pihak Rumah Sakit. Keterlambatan penukaran ini disebabkan oleh 

belum adanya pendokumentasian expired date yang baik serta kontrol expired 

date yang masih bersifat manual untuk kurang lebih 2500 obat yang ada. 

 Belum adanya safety stock di sub gudang obat gawat darurat instalasi 

farmasi RSUD DR. Moewardi Surakarta bisa menyebabkan kekosongan 

persediaan. Padahal obat-obatan gawat darurat tergolong obat-obatan life saving 

yang tidak mengijinkan adanya toleransi kekosongan. Obat Gawat Darurat 

merupakan sebagian dari obat-obatan yang harus ada dalam persediaan ruangan, 

obat ini mutlak harus selalu tersedia di setiap ruangan karena pengaruhnya yang 

begitu besar terhadap pelayanan yang terkait. Obat ini biasanya diperlukan pada 

keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa atau mencegah terjadinya 

kematian dan mencegah kecacatan seumur hidup. Jenis dan jumlah persediaan di 

setiap ruangan/unit pelayanan dapat saja berbeda, tetapi penyediaannya adalah 

wajib bagi penyelenggara pelayanan dan dapat memperkecil life injury, meskipun 

kemungkinan dipergunakan sulit diramalkan. 

 Untuk itu diperlukan suatu alat bantu pengendalian persediaan obat gawat 

darurat yang dapat membantu mengendalikan persediaan obat gawat darurat dan 

memberikan sistem expired date early warning. Alat bantu yang saat ini 
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dibutuhkan RSUD DR Moewardi adalah sebuah alat bantu yang dapat 

memberikan masukan kepada pengambil keputusan tentang keputusan untuk 

memesan obat gawat darurat atau tidak, memberikan informasi tentang keadaan 

gudang tiap waktu, memberi masukan berapa banyak obat yang akan dipesan dan 

waktu pemesanan obat gawat darurat, serta ada tidaknya obat-obat yang terancam 

expired date yang harus ditukarkan. Berdasarkan gambaran tersebut, maka alat 

bantu yang dibutuhkan oleh RSUD DR Moewardi adalah Sistem Pendukung 

Keputusan(SPK) yang mampu memberikan usulan dalam menentukan besarnya 

kuantitas pemesanan dan kapan dilakukan pemesanan obat gawat darurat serta 

memberikan early warning bagi petugas untuk segera menukarkan obat-obat yang 

tiga bulan lagi akan kadaluarsa. 

 

1.2   PERUMUSAN  MASALAH 

Berdasar permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, perumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana merancang sebuah Sistem Pendukung Keputusan yang dapat 

memberikan usulan dalam menentukan besarnya kuantitas pemesanan dan 

kapan dilakukan pemesanan OGD Prioritas I? 

2. Bagaimana merancang sistem early warning yang ditambahkan sebagai 

feature dalam sistem pendukung keputusan dimana bila 3 bulan lagi 

terdapat OGD Prioritas I yang akan expired akan muncul peringatan obat 

tersebut harus segera ditukar, sehingga petugas dapat segera menukarkan 

obat tersebut? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah : 

1. mengembangkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan yang dapat 

memberikan usulan dalam menentukan besarnya kuantitas pemesanan dan 

kapan dilakukan pemesanan OGD Prioritas I. 

2. merancang sistem early warning yang ditambahkan sebagai feature dalam 

sistem pendukung keputusan dimana bila 3 bulan lagi terdapat obat gawat 

darurat tertentu yang akan expired akan muncul peringatan obat tersebut 
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harus segera ditukar, sehingga petugas dapat segera menukarkan obat 

tersebut. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah : 

1. Memberi akses cepat bagi petugas bagian gudang ke data dan informasi 

yang dibutuhkan dalam pengadaan persediaan obat gawat darurat. 

2. Membantu pengambilan keputusan dalam menentukan besarnya kuantitas 

pemesanan dan kapan dilakukan pemesanan obat gawat darurat prioritas I 

sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya overstock dan stock out. 

3. Memberi peringatan kepada petugas untuk segera menukarkan obat yang 

tiga bulan lagi akan expired sehingga diharapkan tidak terjadi 

keterlambatan penukaran dengan pihak Pedagang Besar Farmasi (PBF). 

 

1.5 BATASAN MASALAH 

 Agar sasaran dalam studi lapangan ini tercapai, maka diperlukan batasan-

batasan sebagai berikut : 

1. Periode yang diteliti adalah mulai dari bulan Januari 2005  sampai dengan 

bulan April 2007. 

2. Implementasi Sistem Pendukung Keputusan  yang dirancang tidak 

dibahas. 

3. Unsur-unsur biaya persediaan tidak dibahas. 

 

1.6 ASUMSI 

 Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama sistem berjalan 

dianggap tidak terdapat kejadian luar biasa, seperti bencana alam, epidemi, dan 

kecelakaan besar. 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN  

Bab I   Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, asumsi dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  Landasan Teori 

 Menerangkan serta mengemukakan landasan teori yang digunakan untuk 

membahas persoalan yang dihadapi 

Bab III Metodologi Pemecahan Masalah 

Dibahas mengenai pemecahan dan pengembangan lebih lanjut dari teori 

yang telah diuraikan. 

Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Meliputi penyajian data yang diperoleh, menganalisa data tersebut yang 

langsung dipakai untuk memecahkan persoalan. 

Bab V Analisis dan Interpretasi Hasil 

Menguraikan analisis dan pembahasan masalah sesuai dengan landasan 

teori dan berdasarkan metodologi pemecahan masalah yang telah 

dirumuskan. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

 Berupa kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan dari hasil analisa 

penelitian dan pemecahan persoalan. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


