
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Tranfusi darah adalah metode untuk memberikan darah kepada seseorang 

melalui peredaran darahnya sehingga komponen darah yang berkurang dapat 

digantikan (Aritonang, 2016). Tranfusi darah dapat dilakukan secara langsung dari 

seorang pendonor ke seorang resipien ataupun dengan metode tidak langsung, 

yaitu memproses terlebih dahulu darah seorang pendonor. Hasil proses darah 

seorang pendonor dapat berupa, whole blood, packed red cell, thrombocyte 

concentrate, fresh frozen plasma, washed erytrocyte, cryoprecipitate, apheresis 

(Aritonang, 2016). Proses transfusi darah bertujuan untuk mengganti volume 

darah yang hilang pada pasien akibat pendarahan, luka bakar, mengatasi shock, 

mempertahankan daya tahan tubuh terhadap infeksi (Bangun, 2010). 

Sebagaimana tugas Unit Transfusi Darah Kota Pekanbaru sesuai dengan 

Peraturan Kementerian Kesehatan (2014) yaitu menjamin ketersediaan darah, 

mutu, keamanan, sistem informasi pendonor darah, akses, rujukan dan efisiensi 

pelayanan darah. Guna memenuhi tugas tersebut, maka Unit Transfusi Darah Kota 

Pekanbaru senantiasa berupaya untuk menyediakan sumber informasi terpadu dan 

berperan sebagai titik pusat atas segala bidang yang bersangkutan dengan kegiatan 

donor darah. Darah yang layak diberikan kepada pasien adalah darah yang telah 

lulus uji saring dan cocok dengan darah pasien (Bangun, 2010). 

Menurut Kurniawan (2016) ada empat unsur utama rantai pasokan darah, 

yaitu para pendonor, pusat darah, rumah sakit dan pasien. Proses pasokan darah 

(supply-manufacture-distribution-customer), supply darah yang masuk ke 

persediaan darah di Unit Transfusi Darah Kota Pekanbaru berasal dari pendonor 

tetap yang nantinya dikumpulkan dalam satuan kantong darah. Sedangkan untuk 

manufacture yaitu Unit Transfusi Darah Kota Pekanbaru berfungsi sebagai 

fasilitas yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan 

pendistribusian darah. Sebelum darah disumbangkan harus diuji oleh Unit 

Transfusi Darah Kota Pekanbaru untuk mengetahui darah yang terjangkit virus 
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atau penyakit. Setelah dilakukan pengujian terhadap darah, maka darah siap untuk 

di distribusikan ke Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan non BDRS, sedangkan 

untuk customer yaitu pasien. Menurut Suwardie (2014) menyatakan permasalahan 

utama yang sering terjadi dalam sistem rantai pasok darah yaitu ketidakcocokan 

jumlah pasokan dengan jumlah permintaan. Ketidakcocokan menunjukan bahwa 

jumlah pendonor dari waktu ke waktu mengalami penurunan sedangkan 

permintaan produk darah cenderung meningkat.  

Pasien

Supply CustomerDistributionManufacture

Pendonor Tetap
Unit Transfusi 

Darah (UTD)
Non BDRS, seperti 

Klinik

Bank Darah Rumah 

Sakit (BDRS), seperti 

RSUD Arifin Ahmad

A. Proses Pengarahan Pendonor

B. Proses Pengambilan Darah

    1) Golongan darah beserta rhesus (A, B, 

O, AB)

    2) Komponen darah (WB, PRC, WE, 

FFP, TC, C, A)

C. Mutu (Proses Pengolahan Darah
 

Gambar 1.1 Sistem Rantai Pasok (Input-Proses-Output) Unit Transfusi Darah 
Kota Pekanbaru 

(Sumber: Unit Transfusi Darah Kota Pekanbaru, 2017) 

 

Sejak diturunkannya berita oleh Radio Republik Indonesia (2016) tentang 

meningkatnya pasien DBD di Provinsi Riau sejak tiga bulan terakhir, memicu 

permintaan labu darah terus meningkat ke Palang Merah Indonesia (PMI) Kota 

Pekanbaru. Walaupun Palang Merah Indonesia (PMI) Pekanbaru telah memiliki 

pendonor darah tetap dari beberapa elemen masyarakat di Provinsi Riau. Namun 

hingga saat ini PMI Pekanbaru masih belum dapat sepenuhnya menenuhi 

kebutuhan pasokan darah di Provinsi Riau, bahkan saat ini terjadi kekurangan 

darah. 

Kondisi kekurangan darah tersebut dibenarkan oleh Noer (2016), tingkat 

kebutuhan darah di Kota Pekanbaru terbilang tinggi datang dari berbagai rumah 

sakit dan klinik pengobatan dalam kota dan kabupaten. Setiap bulan PMI 

Pekanbaru mesti mengumpulkan 3.000 kantong darah, kalau tidak maka akan 

terjadi krisis. Direktur RSUD Arifin Ahmad, Husnedi (2016) mengatakan selama 
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bulan Januari 2016 adanya peningkatan jumlah penderita DBD di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Kota Pekanbaru sebanyak 131 pasien. 

Sedangkan untuk jumlah penderita DBD se-Provinsi Riau tercatat sudah 281 

orang. 

Pengendalian persediaan pada Unit Transfusi Darah merupakan hal yang 

sangat penting, karena apabila tidak dapat menyediakan darah sesuai dengan 

permintaan pasien, maka akan berakibat fatal terhadap kesehatan pasien tersebut. 

Ketika darah yang di Unit Transfusi Darah mengalami kekurangan stok darah 

(shortage) di tempat penyimpanan, karena darah merupakan produk yang 

memiliki sifat viability yang singkat sehingga diperlukan pengelolaan inventory 

yang baik. Berikut data viability beserta permintaan di Unit Transfusi Darah Kota 

Pekanbaru: 

Tabel 1.1  Data Viability Darah di Unit Transfusi Darah Kota Pekanbaru 

No 
Komponen 

Darah 

Ketahanan 

Darah* 

Rata-Rata 

Permintaan 

Per Bulan 

(Kantong) 

Permintaan 

Berdasarkan 

Ketahanan Per 

Bulan (Kantong) 

Stock 

(Bulan) 

Status 

Inventory 

1 Whole Blood 35 hari 1587 1.587 x 1 = 1.587 1280 Surplus 

2 Packed Red Cell 35 hari 1888 1.888 x 1 = 1.888 1512 Shortage 

3 
Washed 

Erythrocyte 
6 jam 49 49 / 120 ≈ 1 49 Surplus 

4 
Fresh Frozen 

Plasma 
1 tahun 222 222 x 12 = 2.664 175 Shortage 

5 
Thrombocyte 

Concentrate 
3 hari 667 667 / 10 ≈ 67 873 Surplus 

6 Cryoprecipitate 1 tahun 24 24 x 12 = 288 4 Shortage 

7 Apheresis 3 hari 18 18 / 10 ≈ 2 18 Shortage 

* Aritonang, 2016 
(Sumber: Unit Transfusi Darah Kota Pekanbaru, 2017) 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lipton (2002) dikutip oleh 

Arifianto (2006) berpendapat bahwa diperlukan suatu sistem peramalan 

kebutuhan darah yang nantinya dapat memperkirakan kebutuhan darah untuk 

periode selanjutnya. 

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ini untuk mengetahui proses perencanaan produksi dan 

pengendalian inventory pada rantai pasok darah dengan mengambil objek 

penelitian di Unit Transfusi Darah Kota Pekanbaru. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di 

atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan “Bagaimanakah 

Perencanaan Produksi dan Pengendalian Inventory pada Rantai Pasok Darah di 

Unit Transfusi Darah Kota Pekanbaru?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk meramalkan proses pengadaan persedian komponen darah di Unit 

Transfusi Darah Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui jumlah komponen darah pada persediaan pengaman 

(safety stock) di Unit Transfusi Darah Kota Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui berapa batas titik pemesanan komponen darah selama 

masa tenggang (reorder point). 

4. Untuk mengetahui sistem pengolahan inventory yang tepat pada sistem rantai 

pasok komponen darah di Unit Transfusi Darah Kota Pekanbaru. 

 

1.4 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. Penelitian dilakukan di Unit Transfusi Darah Kota Pekanbaru. 

2. Data yang digunakan adalah data permintaan komponen darah pada bulan 

Januari 2016 - Desember 2016 yang bersifat sehat, terbebas dari penyakit, 

tidak di bedakan secara umur dan kelamin. 

3. Khusus untuk produk komponen darah liquid plasma tidak termasuk dalam 

perhitungan, karena jumlah permintaan yang sangat sedikit. 

4. Sistem penilaian persediaan yang digunakan di Unit Transfusi Darah Kota 

Pekanbaru yaitu sistem penyimpanan FIFO (First In First Out). 

5. Masa tenggang (lead time) yang digunakan yaitu bersifat konstan, sedangkan 

untuk permintaan yaitu bersifat variabel atau fluktuatif. 
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6. Kebijakan Kementerian Kesehatan dan World Health Organization, interval 

yang diizinkan untuk mendonorkan darah yaitu selama 3 bulan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Unit Transfusi 

Darah Kota Pekanbaru dalam mengendalikan stok komponen darah untuk 

memenuhi kebutuhan pasien. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat mengaplikasikan ilmu peramalan di dunia nyata khususnya di Unit 

Transfusi Darah Kota Pekanbaru. Selain itu juga memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan serta pengalaman baru. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Penelitian mengenai topik yang sama telah dilakukan sebelumnya oleh 

beberapa peneliti. Agar dalam penelitian ini tidak tejadi penyimpangan dan 

penyalinan ulang maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah 

tampilan posisi penelitian: 
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Tabel 1.2  Posisi Penelitian 

Metode 

Naïve, Exponential 

Smoothing, Single 

Exponential Smoothing, 

Product Aggregation, 

metode 

Product Aggregation dan 

Naïve 

Economic Order Quantity, 

Reorder Point, Safety Stock, 

Maximum Inventory. 

Moving Average, 

Exponential Smoothing 

With Trend, Trend Analysis 

Single Moving Average, 

Weighted Moving Average, 

Single Exponential 

Smoothing, Exponential 

Smoothing With Trend 

Peneliti Debbie Kemala Sari (2012) Eyverson Ruauw (2011) Siti Wardah (2016) Ngestu Nugraha (2017) 

Judul 

Penentuan Tingkat 

Kebutuhan Safety Stock di 

Industri  Farmasi 

Pengendalian Persediaan 

Bahan Baku (Studi Kasus: 

Usaha Grenda Bakery Lianli) 

Analisis Peramalan 

Penjualan Produk Keripik 

Pisang 

Kemasan Bungkus   

(Studi Kasus : Home 

Industry Arwana Food 

Tembilahan) 

Perencanaan Produksi dan 

Pengendalian Inventory 

pada Rantai Pasok Darah 

(Studi Kasus: Unit 

Transfusi Darah Kota 

Pekanbaru) 

Tujuan 

1. Menentukan metode 

peramalan alternatif. 

2. Menentuan strategi safety 

stock berdasarkan metode 

peramalan terbaik. 

3. Perhitungan Jumlah 

pesanan ekonomis EOQ 

1. Untuk mengetahui kuantitas 

optimal dalam setiap kali 

pembelian bahan baku 

(EOQ) 

2. Untuk mengetahui titik 

yang menunjukan waktunya 

untuk mengadakan 

1. Mengetahui berapa besar 

kebutuhan produk yang 

disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan 

konsumen di masa yang 

akan datang.  

1. Mengetahui metode 

peramalan yang paling 

sesuai untuk membatu 

proses pengadaan 

persedian komponen 

darah di Unit Transfusi 

Darah Kota Pekanbaru. 
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dan titik pemesanan ulang 

ROP. 

pemesanan kembali (ROP) 

3. Untuk mengetahui 

persediaan maksimum 

(Maximum Inventory), 

4. Untuk mengetahui total 

biaya persediaan bahan 

Baku (Total Inventory 

Cost)  

2. Mengetahui jumlah 

komponen darah untuk 

persediaan pengaman 

(safety stock) di Unit 

Transfusi Darah Kota 

Pekanbaru. 

3. Mengetahui berapa batas 

atau titik pemesanan 

komponen darah selama 

masa tenggang (reorder 

point). 

4. Untuk mengetahui sistem 

pengolahan inventory 

yang tepat pada sistem 

rantai pasok komponen 

darah di Unit Transfusi 

Darah Kota Pekanbaru. 

Hasil 

Hasil yang di dapatkan 

yaitu metode terpilih 
Metode Product 

Aggregation dan Naive 

berdasarkan nilai MAPE 

yang terkecil serta 

mengalami peningkatan 

produksi sebesar 31, 5% 

dengan total biaya 

$17479.  

Terjadi penghematan total 

biaya persediaan pada tahun 

2010 yang dihitung 

berdasarkan metode EOQ. 

Metode Trend Analysis 

memiliki tingkat kesalahan 

yang lebih kecil 

dibandingkan dengan 

metode lainnya.  

Hasil yang akan 

didapatkan yaitu berupa 

model perencanaan 

supply darah. 

 



I-8 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini sistematika penulisan terdiri dari 

enam bab yang mana masing-masing bab sudah dirancang untuk tujuan tertentu. 

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagi berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, data-data yang berkaitan dengan 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

manfaat penelitian, posisi 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 

Metodologi penelitian menjelaskan mengenai langkah-langkah yang 

digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan 

tugas akhir. 

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 diteliti, sedangkan pengolahan data berisikan 

tentang proses perubahan data metah menjadi suatu hasil 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 serta saran untuk perusahaan 

ataupun pada penelitian selanjutnya. 


