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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Obat merupakan aset yang berharga bagi rumah sakit oleh karena itu 

penggunaannya harus dikelola dengan benar sehingga dapat memenuhi 

pelayanan kesehatan dengan jumlah dan jenis yang sesuai (Sidharta & 

Pramestutie, 2018). Obat juga merupakan komponen penting dalam pelayanan 

kesehatan karena dapat mencegah, memulihkan, menyembuhkan, dan 

meningkatkan kesehatan. Pengelolaan obat dilakukan oleh tenaga kefarmasian 

yang berkompeten. Ruang lingkup pengelolaan obat meliputi perencanaan, 

pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan evaluasi (Presiden 

Republik Indonesia, 2009)  

Dalam proses penyimpanan selalu disertai dengan pencatatan transaksi 

keluar – masuk obat, sehingga dapat diketahui perjalanan obat ketika di rumah 

sakit. Sistem pencatatan obat di kartu stok yang efektif dapat mengurangi 

kejadian tak diingikan dan kejadian tak diharapkan. Banyak rumah sakit yang 

berusaha untuk menciptakan sistem pencatatan yang dapat menelusur obat sejak 

penerimaan hingga diterima oleh pasien atau dimusnahkan (Javid Iqbal et al., 

2015). Penelitian yang dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 

2010, persentase ketidakcocokan jumlah obat di gudang dengan kartu stok 

sebesar 15,38%  (Sheina et al., 2010). Kemudian penelitian di RSUD Lapangan 

Sawang Sitaro, persentase ketidakcocokan jumlah obat dengan kartu stok sebesar 

5% (Mulalinda et al., 2020). Persentase ketidakcocokan jumlah obat di gudang 
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dengan kartu stok di RSUD Tarakan yaitu 6,73% (Purwidyaningrum, 2011). 

Pada Rumah Sakit Ortopedi ketidakcocokan kartu stoknya sebesar 0,67% 

(Sasongko et al., 2014).  

Namun sistem pencatatan obat yang dapat menelusur obat selama berada 

di rumah sakit seharusnya tidak melulu terkait dengan kecocokan jumlah obat 

dengan kartu stok saja, tetapi juga nomor bets dan tanggal kedaluwarsa (BPOM 

RI Nomor 4 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.). 

Seperti yang dikemukakan oleh Pudjaningsih (2006), bahwa dua dari empat 

indikator efisiensi penyimpanan obat adalah kesesuaian nomor bets, tanggal 

kedaluwarsa antara obat dan kartu stok. Pencatatan yang sesuai dengan fisik 

bertujuan untuk memudahkan dalam penelusuran obat ketika terjadi kualitas di 

bawah standar. Rumah Sakit X Surabaya telah melakukan sinkronisasi antara 

nomor bets, tanggal kedaluwarsa dan jumlah antara fisik obat dan kartu stok, 

tetapi hal tersebut belum memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan data 

stok opname di akhir tahun 2020 ketidaksesuaian nomor bets antara obat dan 

kartus stok sebesar 18,01%, sedangkan tanggal kedaluwarsa sebesar 11,69% 

sehingga instansi harus tetap melakukan pembenahan dalam manajemen 

penyimpanan. Kesesuaian jumlah obat dan kartu stok adalah 100%, dan hal 

tersebut memenuhi kriteria Permenkes dan Peraturan BPOM. 

Oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan analisis penyimpanan 

obat pada akhir tahun 2021 saat dilakukan stok opname sehingga hasil penelitian 

lebih akurat. Masa stok opname di Rumah Sakit X adalah masa ketika seluruh 
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kegiatan pelayanan dihentikan sehingga segala permasalahan penyimpanan yang 

ada di gudang perbekalan farmasi di Rumah Sakit X lebih terlihat. Penelitian ini 

diukur berdasarkan parameter peraturan BPOM no 4, sehingga menemukan 

penyebab dari ketidaksesuaian tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang, maka dapat dibuat perumusan masalah yaitu : 

1. Apakah sistem penyimpanan obat di gudang perbekalan farmasi Rumah 

Sakit X Surabaya telah memenuhi parameter dari BPOM? 

2. Berapakah persentase ketidaksesuaian jumlah stok, tanggal kedaluwarsa 

dan nomor bets antara fisik obat dan kartu stok, sebagai suatu 

penggambaran sistem FEFO dan FIFO dalam salah satu persyaratan 

penyimpanan dari BPOM dengan indikator efisiensi pengelolaan obat 

tahap penyimpanan menurut Pudjaningsih (1996) nomor satu dan dua? 

3. Apakah penyebab ketidaksesuaian tanggal kedaluwarsa dan nomor bets 

antara fisik obat dan kartu stok dengan membandingkan data kesesuaian 

tanggal kedaluwarsa beserta nomor bets dan data kendali mutu tahun 2020 

dan 2021? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui sistem penyimpanan obat di gudang perbekalan farmasi 

Rumah Sakit X Surabaya apakah telah sesuai dengan parameter dari 

peraturan BPOM atau belum. 
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2. Mengetahui persentase ketidaksesuaian tanggal kedaluwarsa dan nomor 

bets antara obat dan kartu stok sebagai suatu penggambaran sistem FEFO 

dan FIFO dalam salah satu persyaratan penyimpanan dari BPOM dengan 

indikator efisiensi pengelolaan obat tahap penyimpanan menurut 

Pudjaningsih (1996) nomor satu dan dua. 

3. Mengetahui penyebab ketidaksesuaian tanggal kedaluwarsa dan nomor 

bets antara fisik obat dan kartu stok dengan membandingkan data 

kesesuaian tanggal kedaluwarsa beserta nomor bets dan data kendali mutu 

tahun 2020 dan 2021. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyimpanan obat yang 

ideal dan dapat dijadikan bahan rujukan atau acuan. 

2. Bagi Rumah Sakit  

Memberikan masukan kepada manajemen terkait sistem penyimpanan 

obat, sehingga dapat berjalan lebih baik dan efisien.  

3. Bagi  Masyarakat 

Mendapatkan obat  yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hidup.


