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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah Sakit Umum Alfatah Ambon adalah rumah sakit tipe C milik 

pemerintah daerah yang tingkat hunian dan angka kunjungan pasiennya 

cukup tinggi jika dibandingkan dengan rumah sakit daerah tipe C lainnya di 

Kota Ambon yang sudah dilengkapi dengan peralatan medis yang canggih 

dan modern. Dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 

tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum, dan 

PERMENDAGRI No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuang Badan Layanan Umum Daerah, dan berdasarakan Keputusan Wali 

Kota Ambon. 

Rumah Sakit Alfatah Ambon sangat mengutamakan peningkatan 

kualitas dan pelayanan dibidang kesehatan melalui pelayanan jasa medis. 

Salah satu penunjang pelayanan jasa medis adalah pelayanan farmasi yang 

meliputi persediaan perbekalan farmasi  kepada pasien serta pemberian 

informasi mengenai obat. Rumah sakit Alfatah Ambon terus berusaha untuk 

dapat meningkatkan pelayanan guna memuaskan pasien dan membangun 

kesetiaannya. Baik fasilitas berupa persediaan obat, barang, peralatan 

maupun manajemen rumah sakit telah terus ditingkatkan sesuai dengan visi 

dan misi rumah sakit.  
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Penggunaan Sistem ABC (Always Better Control) dalam pengendalian 

persediaan memiliki keunggulan, menurut Reddy (2008) keunggulan sistem 

ABC (Always Better Control) yang pertama adalah Kontrol, dengan 

menggunakan sistem ABC (Always Better Control) maka organisasi dapat 

mengontrol persediaan dengan lebih baik, yang kedua dari segi biaya, karena 

analisis ABC (Always Better Control) lebih mengefisiensi biaya dengan 

mengurangi lead time, mengurangi safety stock dan bernegosiasi harga 

dengan supplier dan ketiga peningkatan pelayanan, dengan sistem ABC 

(Always Better Control) maka organisasi dapat menyediakan persediaan 

dengan jenis, jumlah dan waktu yang tepat sehingga dapat mengurangi 

pembelian segera dan ketidakpastian memenuhi permintaan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Nurcahya 

selaku Kepala Urusan bagian farmasi  menyatakan bahwa di Rumah Sakit  

Alfatah sudah menerapkan systemABC (Always Better Control), karena 

dengan menggunakan  ABC (Always Better Control) rumah sakit dapat 

mengontrol persediaan dengan lebih baik. Tetapi berdasarkan hasil 

pengamatan Rumah Sakit mengalami terjadi penumpukan barang di gudang, 

hal ini terjadi karena Rumah Sakit Alfatah melakukan pembelian obat-obatan 

dalam jumlah yang besar sehingga mengakibatkan persediaan berupa obat-

obatan mengalami kadaluarsa atau kerusakan, hal ini akan menyebabkan 

persediaan, biaya pesanan dan biaya penyimpanan berlebihan. Demikian pula 

apabila rumah sakit Alfatah tidak mempunyai persediaan yang mencukupi 

dapat mengakibatkan terjadinya kekurangan persediaan. 
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Dari hasil observasi diatas saya ingin meneliti tentang pengendalian 

persediaan obat-obatan di Rumah Sakit Alfatah dengan menggunakan metode 

ABC (Always Better Control) yang dikatakan belum begitu efektif dan 

efisien karena ketidak efisienan akan memberikan dampak negatif terhadap 

rumah sakit, baik secara medis maupun ekonomis. Pengelolaan obat 

berhubungan erat dengan anggaran dan belanja rumah sakit. Oleh karena itu 

pengelolaan perbekalan farmasi harus dilakukan dengan efektif dan efisien 

sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pasien dan rumah 

sakit. 

Pentingnya sebuah rumah sakit mempunyai suatu pengendalian obat 

yang baik sehingga perbekalan farmasi tidak berlebihan atau kekurangan. 

Kelebihan persediaan mengakibatkan banyaknya modal yang tertanam dan 

tingginya biaya yang ditimbulkan oleh persediaan itu. Sebaliknya jika terjadi 

kekurangan persediaan akan menyebabkan arus pelayanan rumah sakit 

terganggu antara lain bila stok obat kurang akan membuat pasien menunggu 

lebih lama, agen yang dibutuhkan laboratorium kurang akan menghambat 

proses pemeriksaan karena membutuhkan waktu untuk pembelian sehingga 

akan membuat waktu tunggu pasien terhadap hasil lebih lama, selain 

mengakibatkan hilangnya pemasukan bagi rumah sakit (opportunity cost). 

Oleh karena itu sangat perlu diketahui obat jenis mana saja yang perlu 

dikendalikan persediaannya. 

Menurut WHO dalam Depkes RI (2004), bahwa di beberapa Negara 

maju biaya obat berkisar antara 10-15% dari anggaran kesehatan, sementara 
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di Negara berkembang berkisar antara 35-66% dan di Indonesia sebesar 39%. 

Berdasarkan kebijakan nasional, biaya obat merupakan bagian cukup besar 

dari seluruh biaya kesehatan.Mengingat besarnya biaya obat, maka 

diperlukan pengelolaan obat secara benar, efisien dan efektif secara 

berkesinambungan karena jika tidak dikelola dengan baik dapat 

mendatangkan kerugian besar bagi rumah sakit. 

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pengendalian persediaan yang 

diterapkan di rumah sakit mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan 

yang diterapkan. Sistem yang saat ini mulai diterapkan adalah sistem ABC 

(Always Better Control). Sistem ABC (Always Better Control) 

mengklasifikasikan obat berdasarkan kelompok sesuai dengan kuantitas dan 

harga, sehingga penggunaan sistem Always Better Control lebih efisien dalam 

hal pengendalian persediaan obat di rumah sakit karena adanya prioritas 

untuk setiap golongan obat (Heizer & Render, 2010). 

Dalam manajemen farmasi di rumah sakit, pengelompokan obat 

melalui analisis ABC (AlwaysBetter Control) merupakan salah satu metode 

ilmiah untuk penerapan kebijakan yang relevan terhadap pengendalian 

persediaan obat. Analisis ABC merupakan salah satu cara pengendalian 

persediaan dengan cara mengurutkan dan mengelompokan jenis barang 

(Rangkuti, 2004). Analisis ABC adalah suatu aplikasi teori persediaan yang 

dikenal sebagai Pareto Principle. 

Hernina (2012) meneliti penggunaan analisis ABC indeks kritis untuk 

pengendalian persediaan obat antibiotik di Rumah Sakit M.H. Thamrin 
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Salemba, menunjukan bahwa pengendalian persediaan di Rumah Sakit M.H 

Thamrin Salemba masih belum dilakukan dengan optimal untuk mencapai 

efektifitas dan efisiensi dikarenakan formularium obat rumah sakit saat ini 

belum dapat sepenuhnya berperan dalam manajemen persediaan, belum ada 

perencanaan obat yang memadai karena perencanaan obat hanya berdasarkan 

kebutuhan harian saja sehingga tidak ada pengalokasian anggaran, tidak ada 

batas minimum pemesanan obat dan sistem pencatatan obat yang belum 

memadai sehingga pengendalian obat masih sulit dilakukan. 

Latuconsina (2011) meneliti tentang ‘’Analisis ABC (Always Better 

Control) dalam menilai efisiensi dan efektifitas pengendalian persediaan obat 

– obatan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang’’,menunjukan bahwa 

pengendalian persediaan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang belum 

efektif sebab dalam melakukan pemesanan obat tidak ada prioritas untuk 

setiap jenis obat yang dipesan. 

Nurwulandari (2013) meneliti tentang Sistem Pendukung 

Pengambilan Keputusan Pengadaan Obat Menggunakan Model Pareto ABC 

dan Optimasi Kualitatif di Apotik PS Yogyakarta, menunjukan bahwa metode 

Analisis Pareto ABC telah berhasil diimplementasikan dan diuji cobakan 

dengan menggunakan data pemakaian sediaan farmasi di Apotik PS tahun 

2011. Hasil penelitian menunjukan bahwa sitem yang dibuat sesuai dengan 

kebutuhan dan hasil rekomendasinya mampu mendukung pengambilan 

keputusan pengadaan obat di apotik. 
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Trizayeni (2008)meneliti tentang  Analisis Pareto dan Economic 

Order Quantity dalam meningkatkan pengendalian obat di apotek swadan 

RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi dan Hernina Karuna Atmaja  (2012) 

Meneliti Penggunaan analisis ABC indeks kritis untuk pengendalian 

persediaan obat antibiotik di Rumah Sakit M.H. Thamrin Salemba. Penelitian 

ini lebih memfokuskan pada penerapan Sistem ABC (Always Better Control) 

yang dilakukan di Rumah Sakit Alfatah Ambon dalam menilai efisiensi dan 

efektifitas pengendalian persediaan obat yang dimilikiRumah Sakit Alfatah 

Ambon. 

Berdasarkan Penelitian  diatas, maka dalam Penelitian ini penulis 

mencoba untuk mengangkat judul Penerapan Sistem ABC (Always Better 

Control)Dalam Menilai Efisiensi dan Efektfitas Pengendalian Persediaan 

Obat-Obatan (Study pada Rumah Sakit Umum Alfatah Ambon). 

 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penerapan sistem ABC (Always Better Control) pada Rumah 

Sakit Alfatah Ambon? 

2. Apakah penerapan sistem ABC (Always Better Control) di Rumah Sakit 

Alfatah Ambon sudah Efisien dan Efektif? 
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

a. Untuk menganalisis penerapan sistem ABC (Always Better Control) 

di Rumah Sakit Alfatah Ambon. 

b. Untuk menganalisis Efisiensi dan Efektifitas penerapan sistem ABC 

(Always Better Control) di Rumah Sakit Alfatah Ambon. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah : 

a. Bagi Rumah sakit, Penelitian ini diharapkan sebagai dasar 

pertimbangan lebih lanjut dalam penggunaan sistem ABC (Always 

Better Control) sebagai alat Pengendalian persediaan di rumah sakit 

sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal. 

b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi khususnya dalam hal penggunaan sistem ABC (Always 

Better Control) pada rumah sakit. 

 

 


