
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Darah merupakan materi biologis yang berfungsi untuk mengantarkan zat-

zat dan oksigen ke jaringan-jaringan tubuh dan belum dapat diproduksi di luar 

tubuh manusia (Kurniawan, 2016). Saat ini kebutuhan akan darah terus 

meningkat, berbagai keperluan yang mutlak membutuhkan bantuan darah yaitu 

seperti untuk korban kecelakaan, operasi, transplantasi dan pengobatan kanker 

melalui proses transfusi darah. Transfusi darah adalah metode penyaluran atau 

pemindahan darah dari pendonor ke pasien, sehingga dapat menyelamatkan 

nyawa pasien ataupun meningkatkan derajat kesehatan pasien (Akhdemilia, 

2009). 

Palang Merah Indonesia (PMI) menyediakan pelayanan transfusi darah 

yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2014). 

Guna mememuhi tugas tersebut, PMI membuat suatu unit khusus yaitu Unit 

Transfusi Darah, salah satunya adalah Unit Transfusi Darah (UTD) di Kota 

Pekanbaru. Produk darah yang tersedia di UTD  kota Pekanbaru meliputi 4 

golongan darah yaitu golongan A, B, AB dan O dan terbagi lagi menjadi rhesus 

Positif (Rh +) dan rhesus Negatif (Rh -) setiap golongan darah. Pada kelompok 

golongan darah tersebut terbagi lagi menjadi beberapa macam produk darah yaitu 

Whole Blood (WB), Packet Red Cell (PRC), Liquid Plasma (LP), Fresh Frozen 

Plasma (FFP), Thrombocyte Concentrate (TC), Kriopresipitat dan Washed 

Erytrhocyte (WE). 

Menurut Rusman (2014) pada penelitiannya mengatakan saat ini 

penawaran dan permintaan darah di negara manapun merupakan masalah besar 

yang perlu ditangani. Tingkat pertumbuhan pasokan secara signifikan lebih kecil 

dibandingkan dengan peningkatan permintaan. Kompleksitas persoalan darah 

mulai dari karena sifatnya yang mudah rusak (perishable) dikarenakan memiliki 

batas kadaluwarsa pada setiap produk darah yang berbeda-beda dan 

ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan darah.  Menurut kepala bagian 
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pelayanan UTD Kota Pekanbaru (2017) mengatakan bahwa permasalahan utama 

yang terjadi di UTD adalah dalam sehari paling tidak terdapat permintaan ratusan 

kantong darah, padahal dalam sehari hanya dapat menyiapkan 40 hingga 60 

kantong darah, sehingga hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara 

permintaan darah dengan jumlah pasokan darah yang tersedia di UTD. Kondisi 

kekurangan stok darah (shortage) ini terjadi ketika kebutuhan darah dari bangsal 

rumah sakit atau klinik pengobatan yang semakin meningkat. Permasalahan ini 

dapat digambarkan pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data Produksi dan Permintaan Darah Bulan Januari – Februari Tahun 2016 

Produk Darah 

Januari 
Status 

Inventory 

Februari 
Status 

Inventory Produksi 

(Kantong) 

Permintaan 

(kantong) 

Produksi 

(Kantong) 

Permintaan 

(kantong) 

O - Rh (+) - WB 411 286 Surplus 403 130 Surplus 

O - Rh (+) - PRC 852 931 Shortage 813 1002 Shortage 

O - Rh (+) - LP 42 22 Surplus 29 31 Shortage 

O - Rh (+) - FFP 33 79 Shortage 63 58 Surplus 

O - Rh (+) - TC 475 496 Shortage 533 590 Shortage 

O - Rh (+) - Kriopresipitat 5 0 Surplus 0 4 Shortage 

O - Rh (+) - WE 0 2 Shortage 0 4 Shortage 

A - Rh (+) - WB 315 187 Surplus 367 99 Surplus 

A - Rh (+) - PRC 570 658 Shortage 719 744 Shortage 

A - Rh (+) - LP 52 27 Surplus 38 17 Surplus 

A - Rh (+) - FFP 22 36 Shortage 39 64 Shortage 

A - Rh (+) - TC 268 292 Shortage 401 417 Shortage 

A - Rh (+) - Kriopresipitat 3 0 Surplus 0 5 Shortage 

A - Rh (+) - WE 11 4 Surplus 1 10 Shortage 

B - Rh (+) - WB 397 202 Surplus 207 101 Surplus 

B - Rh (+) - PRC 633 629 Surplus 546 612 Shortage 

B - Rh (+) - LP 13 17 Shortage 27 7 Surplus 

B - Rh (+) - FFP 16 24 Shortage 19 30 Shortage 

B - Rh (+) - TC 314 313 Surplus 214 219 Shortage 

B - Rh (+) - Kriopresipitat 0 7 Shortage 0 0 Surplus 

B - Rh (+) - WE 2 0 Surplus 1 7 Shortage 

AB - Rh (+) - WB 195 56 Surplus 93 48 Surplus 

AB - Rh (+) - PRC 158 215 Shortage 218 217 Surplus 

AB - Rh (+) - LP 8 7 Surplus 24 2 Surplus 

AB - Rh (+) - FFP 0 11 Shortage 2 11 Shortage 

AB - Rh (+) - TC 124 39 Surplus 139 124 Surplus 

AB - Rh (+) - 

Kriopresipitat 
0 0 Surplus 0 0 Surplus 

AB - Rh (+) - WE 0 7 Shortage 0 0 Surplus 

(Sumber: UTD Kota Pekanbaru, 2017) 
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Perbaikan manajemen pengendalian persediaan stok darah pada UTD Kota 

Pekanbaru perlu dilakukan. Persediaan stok darah yang ada di UTD Kota 

Pekanbaru memiliki 28 produk darah sehingga perlu dilakukan pemilahan, sebab 

sebagaimana diketahui tidak semua produk darah mempunyai tingkat kepentingan 

dan penggunaan yang sama (Bahagia, 2006). Metode yang dapat digunakan 

adalah metode Analisa ABC, dimana merupakan suatu metode klasifikasi yang 

mengelompokan barang berdasarkan tingkat kepentingan. Pada penelitian Chu 

(2008) dikutip oleh Muhbiantie (2011) mengatakan bahwa setiap produk darah 

yang telah diklasifikasi menjadi tiga kelompok memiliki metode pengendalian 

persediaan yang berbeda sesuai dengan tingkat kepentingannya. Pada kelas A, 

metode yang digunakan yaitu metode continuous review. Hal ini dikarenakan 

produk darah kelas A tergolong kelompok yang memiliki pengaruh besar 

sehingga membutuhkan pengamatan yang lebih rutin.  

Pada penelitian Zulkifli (2016) menyebutkan kurangnya perhatian 

terhadap evaluasi kegunaan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dapat 

mengakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat, maka perlu dilakukan 

pengembangan sistem informasi yang dapat meningkatkan efektifitas pelayanan 

pada fasilitas kesehatan, khususnya pada pelayanan unit transfusi darah. 

Berdasarkan hasil kuesioner wawancara kepada 30 orang responden yaitu 17 

responden yang pernah melakukan donor darah, 8 responden yang pernah 

melakukan donor darah juga permintaan darah dan 5 responden yang pernah 

melakukan permintaan darah, didapatkan hasil bahwa seluruh responden 

membutuhkan adanya sarana media informasi yang  tepat sehingga dapat 

mempermudah masyarakat mendapatkan informasi seputar donor darah. 

kebutuhan informasi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Pernyataan Kebutuhan Masyarakat 

No Pernyataan Kebutuhan Masyarakat Interpretasi 

1 
Masyarakat menginginkan adanya informasi ketersedian stok 

darah di UTD  

Informasi stok darah 2 

Masyarakat menginginkan informasi stok darah tidak hanya 

sebatas golongan darah, tetapi stok darah yang terdiri dari 

komponen-komponen darah 

3 
Masyarakat sulit mendapatkan pendonor pengganti jika stok di 

UTD terbatas atau tidak ada 

(Sumber: Pengumpulan data 2017) 
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Tabel 1.2 Pernyataan Kebutuhan Masyarakat (Lanjutan) 

No Pernyataan Kebutuhan Masyarakat Interpretasi 

4 
Masyarakat menginginkan adanya informasi tentang kesehatan 

dan manfaat donor darah 

Informasi kesehatan 5 
Masyarakat menginginkan adanya informasi tentang bagaimana 

tata cara melakukan donor darah dan syarat-syaratnya 

6 
Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta mendonorkan 

darah 

7 
Masyarakat menginginkan adanya informasi tentang riwayat 

pendonoran darah 
Informasi pendonor 

8 
Masyarakat menginginkan adanya peningkatan informasi 

kegiatan yang dilaksanakan di luar UTD 

Informasi jadwal 

kegiatan 

9 
Masyarakat menginginkan adanya pengingat donor darah rutin 

selanjutnya 
Notifikasi 

10 
Masyarakat menginginkan jumlah persediaan darah mencapai 

target kebutuhan darah 

(Sumber: Pengumpulan data 2017) 

Pengembangan Sistem informasi yang akan dirancang dan dibangun 

adalah sistem informasi berbasis android dengan menggunakan model System 

Development Life Cycle (SDLC). Metode ini memiliki pendekatan dengan melalui 

empat tahapan yaitu mulai dari tahapan perencanaan sistem, analisis sistem, 

perancangan sistem dan implementasi. 

. Penggunaan metode tersebut dipilih karena merujuk pada penelitian 

terdahulu yaitu pada penelitian Junaidi (2013) dan Qorni (2016). Pada kedua 

penelitian tersebut memiliki kesamaan karakteristik dan studi kasus yang sama 

dengan mebahas tentang sistem informasi berbasis android transfusi darah. 

Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang 

Peneliti Judul Penelitian 
Nama 

Aplikasi 
Fitur Aplikasi 

Tujuan 

Pengguna 

Aplikasi 

Deki 

Junaidi 

(2011) 

Sistem Informasi Bank Darah 

pada Unit Donor Darah 

(UDD) PMI Kota Dumai 

Berbasis Android 

Bank Darah 

1. Stok Darah 

2. Info Pendonor  

3. Informasi 

Sistem 

informasi 

bersifat umum  

Wais Al 

Qorni 

(2016) 

Sistem Informasi Persediaan 

Darah pada PMI Palembang 

Berbasis WEB 

Persediaan 

Donor Darah 

1. Anggota 

2. Stok Darah 

Sistem 

informasi 

bersifat umum 

Fitri Roza 

Aprianis 

(2018) 

Pengembangan Sistem 

Informasi Pengelolaan 

Inventory Darah pada Unit 

Transfusi Darah (UTD) Kota 

Pekanbaru 

Donor Darah 

1. Login user UMUM / 

PENDONOR 

2. Info stok darah 

3. Info Pendonor 

4. Info Kesehatan 

5. Jadwal Kegiatan 

6. Notifikasi pengingat  

Sistem 

informasi 

bersifat umum 

dan khusus 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2017) 
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Hubungan sistem dengan model persediaan adalah salah satu modul 

monitoring, dimana merupakan hasil integrasi antara kebutuhan fungsional 

dengan pengendalian persediaan menggunakan metode continuous review 

(Aditama, 2015 dan Akhdemila, 2009). Oleh karena itu, dengan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi saat ini, tujuan dari penelitian ini adalah merancang 

dan membangun pengembangan sistem informasi persediaan darah sebagai upaya 

memberikan rekomendasi dalam menentukan berapa banyak jumlah pengambilan 

darah optimal, titik reorder point yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan 

notifikasi reminder untuk sistem aplikasi serta memperhitungkan persediaan 

safety stock yang bertujuan untuk mengantisipasi lead time pengambilan darah 

dan pengembangan sistem informasi berbasis android yang dapat memberikan 

kemudahan pencarian informasi untuk masyarakat seputar donor darah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di 

atas, maka permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana 

merancang pengembangan sistem informasi pengelolaan inventori darah pada  

Unit Transfusi Darah (UTD) Kota Pekanbaru. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menghitung kebijakan pengendalian persediaan dengan 

menggunakan metode Analisis ABC dan Metode Continuous Review. 

2. Untuk merancang pengembangan sistem informasi pengelolaan inventori 

darah pada Unit Transfusi Darah (UTD) Kota Pekanbaru dengan 

menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). 

3. Untuk membangun Aplikasi Sistem Informasi persediaan darah berbasis 

Android. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah wawasan dan pengalaman yang merupakan modal yang 

dibutuhkan sebagai tenaga kerja. 

b. Dapat mengenal sejauh mana ilmu yang telah diterima selama berada 

dibangku kuliah. 

2. Bagi Instansi 

Sebagai sarana penghubung antara instansi dan lembaga pendididkan 

tinggi lainnya. Hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan usulan 

perbaikan pengembangan sistem. 

3. Bagi Universitas 

Sebagai bahan referensi penelitian yang akan di arsip pada perpustakaan 

dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai menambah informasi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, dilakukan pembatasan masalah penelitian agar 

pembahasan tersajikan dengan jelas dan terarah sesuai dengan tujuan. Berikut ini 

adalah batasan masalah penelitian yang ditetapkan: 

1. Data yang digunakan adalah data permintaan produk darah Rhesus (+) pada 

bulan Januari - Desember 2016 

2. Sistem perancangan pengembangan sistem informasi sebagai simulasi 

penerapan pengembangan sistem di Unit Transfusi Darah (UTD) Kota 

Pekanbaru. 

3. Fitur pelayanan Informasi pendonor pada aplikasi dibatasi hanya dapat dilihat 

oleh keanggotaan Pendonor tetap dan pihak UTD.



 

1.6 Posisi Penelitian 

 Penelitian ini juga pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang peneliti. Berikut ini adalah tampilan posisi penelitian. 

Tabel 1.4 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

Peneliti Judul Penelitian Metode Tujuan Hasil 

Wanda 

Akhdemila 

(2009) 

Analisis Pengendalian 

Persediaan Darah pada Palang 

Merah Indonesia (PMI) Unit 

Transfusi Darah Cabang 

(UTDC) Kota Depok 

Pendekatan Model 

EOQ, Safety Stock, 

Reorder Point dan 

Kuantitas Maksimum. 

Untuk mempelajari sistem persediaan darah, 

mengidentifikasi karakteristik permintaan dan 

penyediaan darah, besaran untuk parameter sistem 

persediaan dan tingkat persediaan optimal. 

Mendapatkan hasil ramalan pengendalian 

persediaan darah dengan memperhatikan unsur-

unsur lead time, safety stock, reorde point dan 

kuantitas maksimum persediaan darah. 

Deki 

Junaidi 

(2013) 

Sistem Informasi Bank Darah 

pada Unit Donor Darah 

(UDD) PMI Kota Dumai 

Berbasis Andoid 

Waterfall Models dan 

object Oriented 

Analysis Design 

(OOAD) 

Memberikan informasi stok darah dan data pendonor 

pada aplikasi berbasis android untuk meningkatkan 

kinerja petugas dalam mengelola stok darah, 

menginputdata pendonor dan mengurangi penggunaan 

jasa calo pencarian stok darah. 

Aplikas sistem informasi berbasis Andorid donor 

darah yang memberikan fitur pelayanan informasi 

stok darah dan informasi pelayanan kesehatan. 

Ikhsan 

Aditama 

(2015) 

Perancangan Sistem Informasi 

Monitoring Persediaan Bahan 

Kimia dengan Pendekatan 

Persediaan Continuous 

Review(Studi Kasus: 

Departemen Printing-Dyeing 

PT. Kusumahadi) 

Metode Continuos 

Review 

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang 

terjadi. Upaya perbaikan proses pengelolaan, 

perencanaan, dan pengendalian persediaan bahan kimia 

dilakukan dengan membuat sistem informasi manajemen 

persediaan bahan kimia. 

Aplikasi pengelolaan persediaan berbasis aplikasi 

website. Aplikasi ini mampu mempermudah 

dalam pengelolaan persediaan bahan kimia 

dimana proses penerimaan, pemakaian dan 

laporan bahan kimia dapat dikelola lebih efektif 

dan efisien dengan adanya fitur-fitur aplikasi. 

Wais Al 

Qorni 

(2016) 

Sistem Informasi Persediaan 

Darah pada PMI Palembang 

Berbasis WEB 

Metode Waterfall 

Membuat sistem informasi yang mampu mempermudah 

masyarakat dalam mencari informasi data stok darah dan 

daftar member yang tersedia di PMI Palembang 

Aplikasi sistem informasi berbasis website dan 

berbasis android. Aplikasi ini memberikan 

informasi stok darah yang tersedia, memberikan 

informasi nama pendonor yang terdaftar lengkap 

dengan informasi data diri pendonor. 

Fitri Roza 

Aprianis 

(2018) 

Perancangan Pengembangan 

Sistem Informasi UTD Kota 

Pekanbaru  

Metode SDLC, Metode 

Analisis ABC dan  

Metode Continuos 

Review 

Memberikan rancangan pengembangan sistem informasi 

pada UTD Kota Pekanbaru dengan memberikan 

pelayanan informasi data stok darah, data permintaan, 

data pendonor darah serta pelayanan kesehatan yang 

disediakan oleh UTD PMI Kota Pekanbaru 

 Memperole hasil perhitingan pengendalian 

persediaan dan aplikasi donor darah berbasis 

android. Aplikasi ini memberikan pelayanan 

dengan menyediakan informasi stok darah, 

pendonor, kesehatan, kegiatan dan notifikasi. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Guna memudahkan penulisan, pembahasan dan penilaian tugas akhir ini, 

maka dalam pembuatannya akan dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang, kerangka pemikiran, Permasalahan, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan untuk melakukan 

penelitan dan penganalisaan terhadap permasalahan yang terjadi serta 

sebagai bahan pendukung dalam menggunakan metode penelitian yang 

dilakukan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Mengemukakan langkah-langkah serta prosedur yang akan dilakukan 

dalam melakukan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, 

analisis dan evaluasi, serta kesimpulan dan saran. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pengumpulan data berisikan tentang data-data yang diperoleh di 

lapangan, data ini nantinya digunakan untuk diolah sesuai dengan 

masalah yang sedang di telili sedangkan pengolahan data berisikan 

tentang proses perubahan data metah menjadi suatu hasil yang yang 

bisa dipahami nantinya. 

BAB V ANALISA 

Analisa berisi tentang proses penganalisaan terhadap hasil pengolahan 

data, sehingga membantu dan mengarahkan untuk mendapatkan 

kesimpulan dan saran. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisa yang dilakukan 

berdasarkan tujuan yang kita inginkan dan saran untuk perusahaan 

ataupun pada penelitian selanjutnya. 


