
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap  manusia yang wajib untuk 

dipenuhi. Kesehatan menjadi sangat penting karena tubuh yang sehat akan 

menjadi aset yang sangat berharga bagi terciptanya kualitas hidup yang 

optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 tentang 

kesehatan menyebutkan bahwa, kesehatan merupakan keadaan sehat fisik, 

sehat mental, maupun sehat secara sosial yang memungkinkan seseorang 

untuk produktif secara sosial dan ekonomi. 

Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia 

merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang 

diselenggarakan untuk menjamin seluruh penduduk Indonesia agar terlindungi 

dalam sistem asuransi. Sistem asuransi itulah yang nantinya diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat Indonesia. Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2014. Dalam era BPJS saat 

ini dibutuhkan kesinambungan antara sistem asuransi BPJS dengan kesiapan 

pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia.  

Pelayanan Kesehatan seperti Pelayanan Tingkat Pertama (Puskesmas, 

Klinik, atau praktik dokter) dan Pelayanan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit) 

harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 
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pengguna BPJS. Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama 

yang menjadi tujuan pertama masyarakat untuk berobat. Masyarakat pengguna 

BPJS diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya ke pelayanan 

kesehatan tingat pertama sebelum memeriksakan diri ke pelayanan tingkat 

lanjut. Dengan demikian, secara otomatis di era BPJS saat ini tingkat 

kunjungan pasien di Puskesmas bisa saja meningkat. Peningkatan  jumlah 

kunjungan pasien yang berobat atau yang memeriksakan kesehatan di 

Puskesmas harus diimbangi dengan ketersediaannya fasilitas di Puskesmas itu 

sendiri baik dalam fasilitas ketersediaan alat kesehatan maupun ketersediaan 

obat. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1426/SK/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan 

Perbekalan Kesehatan, obat merupakan komponen esensial dari suatu 

pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu, obat 

merupakan salah satu komponen penting kelengkapan fasilitas di suatu 

pelayanan kesehatan. Karena vitalnya obat dalam pelayanan kesehatan maka 

pengelolaan obat yang baik dan benar sangat diperlukan.  

Pengelolaan obat di pelayanan kesehatan tingkat pertama (pelayanan 

kesehatan dasar) seperti Puskesmas memiliki peran yang signifikan. 

Pengembangan dan penyempurnaan pengelolaan obat di kabupaten atau kota 

harus dilakukan secara terus menerus. Manajemen obat yang kurang baik akan 

mengakibatkan persediaan obat mengalami stagnant (Kelebihan persediaan 

obat) dan stockout (Kekurangan atau kekosongan persediaan obat). Obat yang 
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mengalami stagnant memiliki risiko expire (kadaluarsa) dan kerusakan bila 

tidak disimpan dengan baik. Serta, obat yang stockout akan berdampak 

terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya bulan Januari 

2014 hingga Oktober 2014, menunjukkan terjadinya stagnant dan stockout 

obat di seluruh puskesmas kota Surabaya, dengan rata-rata sebesar 47,9% 

stagnant dan 8,56% stockout. Dari keseluruhan puskesmas di Kota Surabaya, 

puskesmas Tenggilis menempati urutan pertama puskesmas yang mengalami 

stagnant dan urutan ke-15 yang mengalami stockout (dapat dilihat pada 

lampiran 1). Apabila dilihat dalam kurun waktu lima tahun, dari tahun 2010 

hingga tahun 2014, Puskesmas Tenggilis juga mengalami Stagnant dan 

Stockout yang tinggi. Berikut ini data Stagnant (Kelebihan Obat) dan Stockout 

(Kekosongan Obat) di Puskesmas Tenggilis dalam kurun waktu lima tahun: 

Tabel 1.1 Data Stagnant dan Stockout di Puskesmas Tenggilis Tahun 2010- 

2014 

 

No. Keadaan Obat 
Waktu (Tahun) 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Jumlah Jenis Obat 157 120 133 124 124 

2. Stagnant 71 45 76 51 70 

Persentase 45,22 % 37,50 % 57,14 % 41,13 % 56,45% 

3. Stockout 46 42 32 47 19 

Persentase 29,30 % 35,00 % 24,06 % 37,90 % 15,32% 

4. Tidak Stagnant 

dan tidak Stockout 40 33 25 26 35 

Persentase  25,48 % 27,50 % 18,80 % 20,97 % 28,23% 
Sumber: Data LPLPO Puskesmas Tenggilis Kota Surabaya Tahun 2010- 2014 (Diolah Peneliti) 

 

Pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa setiap tahunnya Puskesmas 

Tenggilis Surabaya selalu mengalami kejadian Stagnantdan Stockout obat. 

Besaran kejadian tersebut cukup tinggi dari tahun ke tahun. Apabila dilihat 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PENGELOLAAN OBAT ... FENTY AYU ROSMANIA



4 
 

dari Bulan Januari 2014 hingga Desember 2014, data stagnant dan stockout 

obat di Puskesmas Tenggilis adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2  Data Stagnant dan Stockout di Puskesmas Tenggilis Bulan Januari 

-Desember 2014 

 

No. Bulan 

Jumlah 

Jenis 

Obat 

Stagnant Stockout 

Tidak Stagnant 

dan tidak 

Stockout 

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

1. Januari 114 40 35,09 28 24,56 46 40,35 

2. Februari 115 61 53,04 19 16,52 35 30,43 

3. Maret 107 53 49,53 20 18,69 34 31,78 

4. April 122 62 50,82 19 15,57 41 33,61 

5. Mei 117 51 43,59 32 27,35 34 29,06 

6. Juni 123 73 59,35 11 8,94 39 31,71 

7. Juli 122 74 60,66 23 18,85 25 20,49 

8. Agustus 118 67 56,78 16 13,56 35 29,66 

9. September 113 57 50,44 37 32,74 19 16,81 

10. Oktober 123 81 65,85 12 9,76 30 24,39 

11. November 122 58 47,54 33 27,05 31 25,41 

12 Desember 124 70 56,45 19 15,32 35 28,23 

Rata-Rata 118 62 52,43 22 19,08 34 28,49 
Sumber: Data LPLPO Puskesmas Tenggilis Kota Surabaya Bulan Januari- Desember 2014 

(Diolah Peneliti) 

 

Berdasarkan data Tabel 1.2 dapat ditemukan masalah pengelolaan obat 

di Puskesmas Tenggilis yang selalu mengalami kondisi stagnant dan stockout 

obat dengan rata-rata setiap bulannya terjadi stagnant sebesar 52,43% (62 

jenis obat) dan stockout sebesar 19,08% (22 jenis obat). Berdasarkan data 

tersebut masalah yang dapat disimpulkan adalah tingginya stagnant dan 

stockout obat dengan rata-rata sebesar 52,43% stagnant dan 19,08% stockout 

dari total 118 jenis obat di Puskesmas Tenggilis Surabaya pada bulan Januari 

sampai bulan Desember tahun 2014. Selanjutnya, dalam penelitian ini 

Puskesmas Tenggilis akan disebut Puskesmas studi. 
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1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Apabila diidentifikasi penyebab masalah, akan didapatkan 

permasalahan sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diuraikan identifikasi penyebab masalah 

yang berpengaruh dalam pengelolaan obat adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Sumber Daya Manusia 

a. Knowledge 

Petugas yang menangani logistik obat di Puskesmas seharusnya 

mempunyai pengetahuan di bidang manajemen logistik obat. 

Pengetahuan yang dimiliki oleh petugas tersebut dapat mempengaruhi 

Output: 

Tingginya stagnant dan stockout obat dengan rata-rata sebesar 

52,43% stagnant dan 19,08% stockout dari total 118 jenis obat di 

Puskesmas Tenggilis Surabaya pada bulan Januari sampai bulan 

Desember tahun 2014. 

 

Input: 

1. Sumber Daya Manusia 

a. Knowledge 

b. Understanding 

c. Value 

d. Skill 

e. Attitude 

f. Interest 

 

2. Faktor Kebutuhan Obat: 

a. Jumlah Pasien 

b. Jenis Penyakit 

 

 

 

Process: 

Fungsi Manajemen Logistik: 

1. Perencanaan Obat 

2. Penganggaran Obat 

3. Pengadaan Obat 

4. Penerimaan dan Penyimpanan 

Obat 

5. Distribusi Obat 

6. Pemeliharaan Obat 

7. Penghapusan Obat 

8. Pengawasan dan Pengendalian  

Obat  
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pengelolaan obat. Pengetahuan ini dapat dipakai untuk pengendalian 

obat agar tidak mengalami stagnant dan stockout. 

b. Understanding 

Setiap pekerjaan yang dijalankan harus bisa dipahami dengan baik 

oleh petugas atau karyawan. Pemahaman (understanding) individu 

mengenai karakteristik dan kondisi kerja maupun pemahaman tentang 

cara pengelolaan obat yang dimiliki oleh petugas apoteker dan asisten 

apoteker dapat mempermudah pekerjaan. Apabila petugas tidak paham 

akan pokok tugas pekerjaannya maka, akan berpengaruh terhadap cara 

pengelolaan obat yang kurang tepat. 

c. Value 

Standar perilaku petugas yang berupa nilai harus selalu tertanam dalam 

diri individu setiap petugas (apoteker dan asisten apoteker). Beberapa 

nilai (seperti kejujuan, keterbukaan, kedisiplinan, dan lain sebagainya), 

apabila sudah tertanam dengan baik dalam diri petugas maka, petugas 

akan melaksanakan tugas pekerjaannya dengan tenggungjawab. 

d. Skill 

Keterampilan petugas dalam mengelola obat di puskesmas masih 

kurang karena jarang diadakannya pelatihan yang berhubungan dengan 

pengelolaan logistik obat dan kondisi apoteker puskesmas yang baru, 

membuat sistem pengelolaan obat belum berjalan optimal dikarenakan 

masih mengikuti cara pengelolaan obat apoteker sebelumnya. 
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e. Attitude 

Cara pandang petugas pengelola obat (apoteker dan asisten apoteker) 

di Puskesmas terhadap obat yang merupakan barang esensial sebagai 

barang yang dibutuhkan dalam pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Pengelolaan obat dalam sistem (siklus) obat perlu 

dipahami petugas karena lebih baik melakukan manajemen obat 

dengan baik daripada harus mengeluarkan anggaran untuk penyediaan 

obat yang relatif mahal 

f. Interest 

Petugas (apoteker dan asisten apoteker) yang memiliki minat (interest) 

yang tinggi terhadap pekerjaan, akan menjalankan tugas dengan baik 

dan penuh tanggungjawab. Namun, apabila petugas tidak memiliki 

minat yang tinggi maka, petugas tidak memilki kemauan untuk 

memperbaiki apa yang keliru dalam manajemen pengelolaan obat. 

Petugas hanya mengikuti alur pekerjaan yang sudah dilakukan 

sebelumnya tanpa ada keinginan atau upaya untuk menjadi lebih baik. 

2. Faktor Kebutuhan Obat 

Faktor kebutuhan obat dapat berpengaruh terhadap perencanaan 

persediaan obat di suatu puskesmas. Faktor kebutuhan obat ini meliputi 

jumlah pasien dan jenis penyakit. Adanya jumlah kunjungan pasien di 

puskesmas dapat dibuat acuan jumlah pemesanan obat untuk usulan obat 

tahun yang akan datang. Jenis penyakit juga dapat dibuat untuk 
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memperkirakan jenis obat apa yang harus disediakan untuk musim 

penyakit tertentu atau untuk tahun depan. 

3. Fungsi Manajemen Logistik 

a. Perencanaan Obat 

Dalam perencanaan kebutuhan obat umumnya puskesmas memakai 

dasar pemakaian obat dan bahan habis pakai dengan berpedoman pada 

pemakaian obat periode sebelumnya. 

b. Penganggaran Obat 

Pengenggaran obat di Puskesmas ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota 

atau Kabupaten (DKK). Puskesmas mengirimkan blanko pemesanan 

obat (LPLPO) ke DKK. Penganggaran obat ini juga bisa dilakukan 

sendiri oleh puskesmas saat ini sejak diberlakukan BPJS. Dengan 

anggaran dana yang berasal dari BPJS, Puskesmas dapat 

menganggarkan sedikit anggaran untuk pengadaan obat apabila terjadi 

keadaan yang mendesak dibutuhkan obat yang kebetulan di GFK 

persediaan obat terebut tidak ada atau kosong. Tapi fungsi 

penganggaran tersebut juga harus mendapatkan pengawasan dari DKK 

atau GFK karena pemesanannya dikoordinir langsung oleh DKK atau 

GFK. Puskesmas tidak bisa memesan dan langsung membeli obat 

sendiri.  

c. Pengadaan Obat 

Pengadaan merupakan suatu kegiatan untuk merealisasikan 

perencanaan yang telah dibuat. Sistem pengadaan yang tidak tepat 
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akan berakibat pada tingkat persediaan dapat terjadi stagnant dan 

stockout. Pengadaan obat ke puskesmas dilakukan oleh Gudang 

Farmasi Kota atau Kabupaten (GFK) yang ada dibawah naungan Dinas 

Kesehatan Kota atau Kabupaten (DKK). Puskesmas dapat melakukan 

pemesanan kepada DKK dan GFK melakukan pengadaan obat sesuai 

dengan usulan dan pesanan pihak puskesmas. Puskesmas melakukan 

usulan tahunan penyediaan  kepada DKK di setiap awal tahun. 

Selanjutnya setiap dua bulan sekali puskesmas melakukan pemesanan 

obat dengan menggunakan formulir pemesanan yaitu LPLPO. 

d. Penerimaan dan Penyimpanan Obat 

Proses penerimaan harus berjalan dengan benar. Petugas obat harus 

memeriksa secara betul jumlah dan jenis obat yang diterima agar tidak 

terjadi kesalahan. Pengaturan penyimpanan obat dikelompokkan 

berdasarkan bentuk sediaan dan disusun secara alfabetis berdasarkan 

nama generiknya. Penyusunan dilakukan dengan sistem First In First 

Out (FIFO) yng artinya obat yang datang pertama kali harus 

dikeluarkan lebih dahulu dan First Expired First Out (FEFO), artinya 

obat yang lebih awal kadaluarsa harus dikeluarkan lebih dulu dari obat 

yang kadaluarsa kemudian.  

e. Penyaluran atau Distribusi Obat 

Kegiatan penyaluran atau distribusi obat secara merata dan teratur 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beberapa sub unit pelayanan 

kesehatan, seperti Poli, Apotek pelayanan, laboratorium, puskesmas 
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pembantu, atau posyandu. Apabila fungsi penyaluran ini tidak berjalan 

dengan baik dan mengalami keterlambatan, maka akan mempengaruhi 

kualitas pelayanan yang diberikan. Penyaluran obat dengan waktu 

yang lama dapat menyebabkan jadwal penerimaan obat menjadi lebih 

lama. Fungsi penyaluran atau distribusi ini sangat penting dilakukan di 

setiap puskesmas. 

f. Pemeliharaan Obat 

Pemeliharaan obat dilakukan agar keadaan obat tetap dalam kondisi 

baik, tidak rusak, dan obat yang kadaluarsa dapat segera diketahui. 

Fungsi pemeliharaan obat harus sesuai dengan kondisi persyaratan 

pemeliharaan obat yang berlaku. 

g. Penghapusan Obat 

Fungsi penghapusan obat di puskesmas dilakukan dengan cara 

mengembalikan obat yang tidak layak (rusak) atau sudah mengalami 

kadaluarsa atau bisa juga menukar obat yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan kepada GFK. Dalam kenyataannya setiap obat yang 

dikembalikan kepada GFK belum tentu dapat langsung diganti dengan 

obat yang baru. Hal tersebut tergantung dengan persediaan obat di 

GFK. Apabila obat tidak segera diganti maka, di Puskesmas dapat 

mengalami kekosongan obat (stockout). 

h. Pengawasan dan Pengendalian Obat 

Fungsi pengawasan dan pengendalian obat dilakukan agar tidak terjadi 

stagnant dan stockout obat yang dapat mengganggu ketersediaan obat 
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di puskesmas. Pengawasan dan pengendalian ini ditekankan kepada 

monitoring penggunaan obat agar semua fungsi dalam siklus 

pengeloaan logistik dapat terlaksana dengan baik, benar, dan 

berkesinambungan. Pengawasan dan pengendalian dapat dikontrol 

dengan melihat LPLPO. Selain itu pengendalian obat juga bisa 

dilakukan dengan menganalisis safety stock (stok pengaman) obat di 

Puskesmas. 

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi penyebab masalah di atas, masalah dibatasi 

pada kajian analisispengelolaan obat (perencanaan obat, pengadaan obat, 

penerimaan dan penyimpanan obat, distribusi obat, pengawasan dan 

pengendalian obat). Serta analisis pengendalian safety stock obat di Puskesmas 

studi. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi penyebab masalah di atas, 

kemungkinan terjadinya stagnant dan stockout obat, antara lain: 

1. Bagaimana pelaksanaan prosesperencanaan dan pengadaan obat di 

Puskesmas studi? 

2. Bagaimana pelaksanaan proses penerimaan dan penyimpanan obat di 

Puskesmas studi? 

3. Bagaimana pelaksanaan prosesdistribusi obat di Puskesmas studi? 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PENGELOLAAN OBAT ... FENTY AYU ROSMANIA



12 
 

4. Bagaimana pelaksanaan proses pengawasan dan pengendalian obat di 

Puskesmas studi? 

5. Bagaimana safety stock obat di Puskesmas studi? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1.4.1.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pengelolaan obat (perencanaan dan pengadaan, penerimaan 

dan penyimpanan, distribusi, pengawasan dan pengendalian obat) dan 

menganalisis safety stock pada kelebihan (stagnant) dan kekosongan 

(stockout) obat di Puskesmas studi. 

1.4.1.2 Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pelaksanaan proses perencanaan dan pengadaan obat di 

Puskesmas studi. 

2. Menganalisis pelaksanaan prosespenerimaan dan penyimpanan obat di 

Puskesmas studi. 

3. Menganalisis pelaksanaan proses distribusi obat di Puskesmas studi. 

4. Menganalisis pelaksanaan proses pengawasan dan pengendalian obat di 

Puskesmas studi. 

5. Menganalisis safety stock pada kelebihan (stagnant) dan kekosongan 

(stockout) obat di Puskesmas studi. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

Menambah pengetahuan tentang manajemen logistik obat yang baik serta 

dapat menerapkan ilmu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan yang 

diperoleh selama pembelajaran di Fakultas Kesehatan Masyarakat, 

Universitas Airlangga. Serta, sebagai sarana dalam mengembangkan 

wawasan dan menambah pengalaman. 

2. Bagi Responden 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan 

evaluasi terkait kinerja responden dalam pelaksanaan manajemen logistik 

obat di Puskesmas studi. 

3. Bagi Puskesmas Studi 

Sebagai masukan dalam upaya perbaikan kondisi manajemen logistik obat 

sebagai dasar pengendalian stagnant dan stockout obat di Puskesmas studi. 

4. Bagi Fakultas 

Menambah pengetahuan dalam penelitian di bidang Administrasi dan 

Kebijakan Kesehatan terutama untuk topik manajemen logistik obat 

5. Bagi Masyarakat 

Menambah wawasan tentang pembaca tentang penerapan fungsi 

manajemen logistik obat  di Puskesmas. 
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