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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah   persediaan obat merupakan   masalah   yang   sangat penting

bagi sebuah Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Tanpa adanya persediaan,

Puskesmas akan   dihadapkan pada  suatu  resiko dimana Puskesmas mengalami

kendala  karena  tidak  dapat memenuhi   keinginan pasien yang   membutuhkan

obat. Begitu juga  dengan Puskesmas Pangkalan Kuras, untuk mengurangi

penumpukan obat dan menimbulkan kerugian akibat stok obat yang berlebih di

Puskesmas dan mengakibatkan obat menjadi kadaluarsa.

Untuk  dapat meminimalkan biaya  persediaan diperlukan  perencanaan

yang baik dalam mengoptimalkan jumlah  barang yang harus dipesan. Jika

pengendalian berjalan dengan optimal, kebutuhan barang dapat terpenuhi, dan

dapat meminimalkan total  biaya persediaan. harus diperhatikan dalam

pengendalian persediaan adalah waktu  kedatangan barang yang akan dipesan

kembali. Jika  barang yang dipesan  membutuhkan waktu yang cukup lama pada

periode tertentu maka  persediaan barang tersebut harus disesuaikan hingga

barang  tersebut  ada  setiap  saat hingga barang yang dipesan selanjutnya ada.

Jumlah barang yang akan dipesan juga harus disesuaikan dengan kapasitas

penyimpanan, jumlah barang yang terlalu banyak akan menyebabkan pemborosan

namun jika terlalu sedikit Puskesmas akan gagal mernenuhi permintaan

pelanggan.

Puskesmas yang  dapat  mengendalikan sistem persediaannya dengan tepat

akan memudahkan Puskesmas untuk bertahan dalam kegiatan operasional dan

rnenjaga kelancaran operasi Puskesmas, untuk itu persediaan barang menjadi hal

yang penting. untuk menghindari ataupun mengurangi kesalahan pada persediaan

obat, diperlukan suatu sistem manajemen persediaan yang dapat menanggulangi

kekurangan stok obat, menentukan jumlah persediaan obat yang cukup dan

menetapkan prioritas persediaan obat. Dalam menetapkan prioritas obat, dapat

ditentukan dari pergerakan penjualan obat yang dapat dihitung menggunakan
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analisis ABC, yaitu suatu analisis dalam manajemen produksi yang

mengklasifikasikan jumlah obat ke dalam 3 kategori (kategori A, kategori B, dan

kategori C). Kategori A merupakan kelompok obat yang sangat laku dan umumnya

tersedia dalam jumlah besar, kategori B merupakan kelompok obat yang laku dan

disediakan dalam jumlah memadai, sedangkan kategori C merupakan kelompok

obat yang kurang laku dan umumnya tersedia dalam jumlah yang kecil.

Selain menetapkan prioritas, juga harus ditetapkan jumlah persediaan obat

yang cukup. Dalam menetapkan jumlah persediaan obat dapat digunakan analisis

kuantitas pesanan yang ekonomis atau yang sering disebut dengan Economic Order

Quantity (EOQ). Analisis EOQ memiliki tujuan untuk menentukan berapa jumlah

obat yang dipesan.

Setelah di tentukan jumlah obat yang akan dipesan maka langkah

selanjutnya adalah menentukan waktu yang yang tepat untuk memesan obat

kembali dengan menggunakan metode Reorder Point (ROP), yang berguna mencari

waktu tepat dalam memesan obat pada sisa stok tertentu.

Sistem ini nantinya akan menampilkan output berupa data persediaan obat

yang sudah dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori sesuai dengan analisis yang

digunakan yaitu analisis ABC. Setelah didapatkan prioritas pemesanan obat, maka

langkah selanjutnya yang dilakukan dalam sistem ini yaitu menampilkan jumlah

pemesanan sesuai dengan kategori dan jumlah pemesanan berdasarkan analisis

EOQ, Serta pemesanan kembali berdasarkan metode ROP.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Indroprasto  dan Erma  suryani

(2012), mengenai Analisis Pengendalian Persedian Produk Dengan Metode EOQ

Menggunakan Algoritma Genetika untuk Mengefisiensikan Biaya Persediaan.

Hasil yang didapat bahwa metode EOQ dan algortima Genetika mampu

memberikan hasil optimal bagi Puskesmas dimana hasil total cost tersebut lebih

kecil dari total cost milik Rumah Sakit.

Lya  Widhayunita,  2012,  dalam  penelitiannya  Pengendalian  Persediaan

Obat Askes Dengan Analisis ABC dan Metode EOQ di Instalasi Farmasi RSUD

Dr. Syaiful Anwar Malang. Hasil yang diperoleh yaitu, penerapan analisis ABC

dan metode EOQ tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai pengadaan, namun

berpengaruh signifikan pada nilai persediaan di instalasi farmasi RSUD Dr. Saiful



I-3

Anwar Malang.

Mutiara Simbar, 2014, dalam penelitiannya Analisis Pengendalian

Persediaan Bahan Baku Kayu Cempaka Pada Industri Mebel Dengan

Menggunakan Metode EOQ dan ROP Studi Kasus pada UD Batu Zaman dapat

menyimpulkan bahwa kebijakan pengadaan persediaan bahan baku yang

dilakukan UD Batu Zaman selama ini belum  menunjukkan biaya yang

minimum    dalam arti    biaya persediaannya masih lebih besar dibandingkan

apabila  perusahaan menggunakan metode EOQ dan ROP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dideskripsikan di atas,

maka permasalahan dapat dirumuskan yaitu, “Bagaimana menentukan jumlah

pemesanan obat yang optimal serta menentukan prioritas obat dengan menerapkan

metode analisis ABC, EOQ dan ROP pada Apotek Puskesmas Pangkalan kuras”

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada  penelitian ini adalah :

1. Data  yang  digunakan  adalah  data  jumlah  obat,  data pemesanan  dan

pembelian obat pada Puskesmas Pangkalan Kuras.

2. Penelitian ini hanya berfokus untuk menentukan persediaan dan prioritas

obat.

3. Tidak membahas biaya yang ditimbulkan akibat keterlambatan

pengiriman obat.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dapat

menerapkan metode Analisis ABC, EOQ dan ROP, untuk merancang sebuah

sistem manajemen persediaan dan prioritas obat di Puskesmas Pangkalan Kuras.



I-4

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi enam bab, yang mana

akan dijelaskan sebagai berikut :

1.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar-dasar penulisan tugas akhir yang terdiri dari latar

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika

penulisan tugas akhir.

1.2 BAB II LANDASAN TEORI

Bab II ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah

pembahasan penelitian yang akan diangkat.

1.3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksaan

penelitian yaitu, perumusan masalah, studi pustaka, pengumpulan data dan

informasi serta alur penelitian.

1.4 BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Berisi analisis kebutuhan dan spesifikasi perangkat lunak yang akan dibangun

sebagai dasar bagi tahap perancangan implementasi yang akan dilaksanakan

setelahnya.

1.5 BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini menjelaskan tentang analisa dari penelitian yang dilakukan dalam

tugas akhir ini sekaligus menerangkan analisa prediksi persediaan obat, analisa

data, analisa proses menggunakan analisa ABC dan metode EOQ, serta

perancangan dari sistem yang akan dibuat.

1.6 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan penelitian dan

beberapa saran sebagai hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan

pengembangan lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya.


